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HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR 

Δράση που χρηματοδοτείται από τη 
Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Action funded by the Emergency 
Assistance of the Asylum, Migration and 
Integration Fund of the European Union 

 
   

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  
 «Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών στην 

Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης» 

 
 

Αναθέτουσα Αρχή:  
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
 

Παράδοση Προμηθειών:  
Εντός 45 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης  

 
Διαδικασία Ανάθεσης: 

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή 
 

Χρηματοδότηση: 
Δράση που χρηματοδοτείται από τη Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του  

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR και τον κρατικό προϋπολογισμό 

 
Ημερομηνίες: 

 
Αποστολή προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της ΕΕ: 21/7/2015 

Αποστολή για δημοσίευση στο ΦΕΚ (τεύχος ΔΔΣ): 22/7/2015 (δημοσίευση: 24/7/2015) 
Δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο: 24/7/2015 

Ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 24/7/2015 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/9/2015 και ώρα 17:00 

Διενέργεια διαγωνισμού: 18/9/2015 και ώρα 10:00  
 

Πληροφορίες: 
Παπαδόπουλος Θεοφάνης, 2106988571,  

th.papadopoulos@asylo.gov.gr 
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Δράση που χρηματοδοτείται από τη Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Action funded by the Emergency Assistance of the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union 

HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ  

«Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών στην Υπηρεσία Ασύλου 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

 
Αναθέτουσα Αρχή Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Προϋπολογισμός 116.942,25 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 
95.075,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Δικαίωμα προαίρεσης Δεν υπάρχει 

Αποστολή προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της 
ΕΕ: 

21/7/2015 

Ημερομηνία Αποστολής της 
προκήρυξης στο Εθνικό 
Τυπογραφείο (τεύχος Δημοσίων 
Συμβάσεων) 

22/7/2015 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της 
προκήρυξης στον ελληνικό τύπο 

Εφημερίδα Ηχώ των Δημοπρασιών: 24/7/2015 
Εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών: 24/7/2015 
Εφημερίδα Παλμός: 24/7/2015 
Εφημερίδα Συνείδηση: 24/7/2015 

Κωδικοί CPV: 30213000-5 ` 
30232000-4 X 

 

Τόπος Παράδοσης Π. Κανελλοπούλου 2, 10177, Αθήνα 

Κριτήριο ανάθεσης Χαμηλότερη τιμή 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΕΣΗΔΗΣ 

24/7/2015 

Τόπος κατάθεσης προσφορών Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής 
προσφορών 

1/9/2015 

Ημερομηνία και ώρα λήξης 
προθεσμίας υποβολής προσφορών 

14/9/2015 και ώρα 17:00 

Διενέργεια διαγωνισμού 18/9/2015 και ώρα 10:00 

Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Τμήμα Α: 13459 
Τμήμα Β: 13460 

Παράδοση προμηθειών Εντός 45 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 
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Κεντρική Υπηρεσία, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 / F 2106988586, www.asylo.gov.gr  
Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571 e-mail: th.papadopoulos@asylo.gov.gr 

  
Αθήνα,  22/7/2015 

 Αρ. Πρωτ.:  7942 
 
 

ΘΕΜΑ:     Απόφαση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και 
λοιπών υλικών στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης» 

 
Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις: 
 

 Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως συμπληρώθηκε με τον 
Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α΄154) και τροποποιήθηκε με το Ν.2469/97 (ΦΕΚ Α΄ 38) 

 Το ΠΔ 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α/27-1-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 

 Το ΠΔ 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α/27-1-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

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

 Του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωσης της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/2015). 

 Των άρθρων 129-135 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014).  

 Των άρθρων 134-138, 157 και 201 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/8-82014).  

 Του ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με 
την Οδηγία 2007/66ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 
(L 335)» (ΦΕΚ 173/Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

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

 Του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α'/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
131/Α'/2006). 
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 Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
19/Α΄/1995). 

 Του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α΄/07), όπως ισχύει. 

 Του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
“περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών”» (ΦΕΚ 64/Α΄/07), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

 Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
 

2. Την απόφαση Υ166/2015 (ΦΕΚ 568/τ.Β/8-4-2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αναστασία Χριστοδουλοπούλου» 

3. Την απόφαση YA 3782/2015 (ΦΕΚ 823/τ.Β/12-5-2015) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Διευθύντρια της 
Υπηρεσίας Ασύλου» 

4. Την HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 
64ΩΕ465ΦΘΕ-ΩΨ4) 

5. Την 2/42630/0024/22-6-2015 μεταφορά πιστώσεων ποσού 945.158,31 € από λογαριασμό της ΤτΕ στον 
ΚΑΕ Εσόδων 4219 του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

6. Την 2/43419/2-7-2015 αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Υπηρεσίας Ασύλου συνολικού 
ποσού 945.158,31 € σε διάφορους ΚΑΕ Εξόδων. 

7. Την 7389/8-7-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 70.817,25 € από τον ΚΑΕ 1723/43-630 (ΑΔΑ: 
6ΤΕΚ465ΦΘΕ-ΛΑΞ, ΑΔΑΜ: 15REQ002927701 2015-07-22) για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακών ειδών για την κάλυψη των αναγκών τεχνικού εξοπλισμού των κλιμακίων ασύλου που θα 
εξετάζουν με συντετμημένη διαδικασία (fast track) αιτήματα διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από 
Σύριους στην Ελλάδα σύμφωνα με την HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR συμφωνία χρηματοδότησης 

8. Την 2720/26-3-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 160.400,00 € από τον ΚΑΕ 1723/43-630 
(ΑΔΑ: 7ΔΙΜ465ΦΘΕ-Γ77, ΑΔΑΜ: 15REQ002701080 2015-04-09) για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και αναλωσίμων ειδών Η/Υ για την έκτακτη και επείγουσα κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρονικούς 
Υπολογιστές λόγω αύξησης του ανθρωπίνου δυναμικού της Υπηρεσίας Ασύλου. 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με 

σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του 
προκηρυσσόμενου έργου, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος 1 της διακήρυξης, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 116.942,25 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παραλαβή των προμηθειών θα πραγματοποιηθεί εντός 
45 ημερών από την υπογραφή σύμβασης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα 
από κανονική προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του 
διαγωνισμού για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του π.δ. 
60/2007. 

Το Έργο χρηματοδοτείται ως εξής: α. Οι 50 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές του τμήματος Α (τύπου Α, ποσού 
46.125,00) από εθνικούς πόρους του τακτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Ασύλου και β. Οι υπόλοιπες 
προμήθειες του τμήματος Α και το τμήμα Β από τη Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR).  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138 του ν. 
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4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο π.δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο π.δ. 118/07. 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr 21/7/2015 24/7/2015 14/9/2015 

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

προσφοράς. 
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί μια φορά στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον ελληνικό τύπο, στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια 
(diavgeia.gov.gr), ενώ θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Η διακήρυξη, 
παράλληλα, θα σταλεί στα Επιμελητήρια, στο ΣΕΠΕ καθώς και στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας 
και Ανάπτυξης ΑΕ). 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 
www.asylo.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους προμηθευτές, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 

Προδικαστικές προσφυγές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 4 του ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α' 173]), 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Επισυνάπτονται τα Μέρη με τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού, Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως έχουν καταχωρηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ και το Σχέδιο Σύμβασης, τα οποία και αποτελούν 
αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας διακήρυξης. 

 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
1. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών  

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (για τη δημοσίευση της παρούσας  
στη διαδικτυακή πύλη της Υπηρεσίας – www.asylo.gov.gr) 
 

  

Ακριβές Αντίγραφο 
Αθήνα 24/7/2015 
 
Παπαδόπουλος Θεοφάνης 
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1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

1.1 Παρουσίαση της Υπηρεσίας  

1.1.1 Η Αναθέτουσα Αρχή 
 
Η Υπηρεσία Ασύλου συστάθηκε με τον νόμο 3907/2011 και αποτελεί την πρώτη αυτόνομη δομή της χώρας που 
ασχολείται με την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Η Υπηρεσία Ασύλου υπάγεται απευθείας στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αρμοδιότητα τη Μεταναστευτική 
Πολιτική. Προΐσταται αυτής Διευθυντής, σε επίπεδο Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό, 
ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με θητεία τριών ετών. 
 

1.1.1.1 Αποστολή και σκοπός 
 
Αποστολή της είναι η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την παροχή πολιτικού ασύλου και άλλων μορφών 
διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης 
για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Όπως προβλέπει ο 
νόμος, η Υπηρεσία Ασύλου παραλαμβάνει, εξετάζει και αποφασίζει, βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των 
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας (ασύλου) που υποβάλλονται στη χώρα μας. 
Επίσης, συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τη διεθνή προστασία και τη συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς δραστηριότητάς της. 
 

1.1.1.2 Η Αρχή Προσφυγών 
 
Η Αρχή Προσφυγών ιδρύθηκε επίσης με τον νόμο 3907/2011 και εξετάζει, σε δεύτερο βαθμό τις προσφυγές κατά 
αποφάσεων που απέρριψαν αιτήσεις διεθνούς προστασίας σε πρώτο βαθμό. Στην Αρχή Προσφυγών λειτουργούν 
ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, που απαρτίζονται από τρία πρόσωπα που υποδεικνύονται από την Εθνική 
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Πρόεδρο και ένα μέλος) και την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους 
Πρόσφυγες (δεύτερο μέλος) και διορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η 
Αρχή Προσφυγών υποστηρίζεται Διοικητικά και Οικονομικά από την Υπηρεσία Ασύλου. 
 

1.1.1.3 Περιφερειακά Γραφεία και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου 
 
Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία, Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή 
Κλιμάκια Ασύλου. Η Κεντρική Υπηρεσία προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των 
Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου καθώς και των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου και εξασφαλίζει τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 
Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου έχουν ως αποστολή, μέσα στα όρια της 
τοπικής τους αρμοδιότητας, την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διεθνούς προστασίας και ειδικότερα: 
α) τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία, 
β) την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, 
γ) την παραλαβή των προσφυγών και τη διαβίβασή τους στην Αρχή Προσφυγών, 
δ) την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία για τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεών τους, καθώς και τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, 
ε) τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα 
προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, 
στ) τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους 
φορείς. 
Με την έναρξη ισχύος του νόμου 3907/2011, συνιστώνται Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου με έδρα την Αττική, τη 
Θεσσαλονίκη, τον Ν. Έβρο, τον Β. Έβρο, τα Ιωάννινα, το Βόλο, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, 
τη Λέρο και τη Ρόδο. 
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1.2 Συνοπτική Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής ΤΠΕ της Αναθέτουσας Αρχής 
 
Η πλειοψηφία των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών της Υπηρεσίας Ασύλου είναι παραμετροποιημένοι 
έτσι ώστε να συνδέονται στο δίκτυο της Ελληνικής Αστυνομίας (PoliceOnLine –POL) και έχουν λειτουργικό 
σύστημα Microsoft (Windows XP SP3 / Windows 7 Professional). Η πρόσβαση στο POL γίνεται είτε με τον κλασσικό 
τρόπο (με χρήση username και password) είτε με τη χρήση έξυπνης κάρτας στην οποία είναι επίσης 
αποθηκευμένα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων που «ανεβάζουν» οι 
χρήστες στο POL. Οι εγκατεστημένες εφαρμογές γραφείου είναι της σουϊτας Microsoft Office 2007. Στο ίδιο δίκτυο 
είναι συνδεδεμένα πολυμηχανήματα (HP M1536 DNF και Lexmark MX310 dn) και φωτοτυπικά μηχανήματα 
(Canon IR-ADV C2230i). 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή προμήθειας 
 
Τα υπό προμήθεια είδη προορίζονται να καλύψουν τις επιτακτικές και διαρκώς αυξανόμενες λειτουργικές ανάγκες 
της Υπηρεσίας Ασύλου (δημιουργία νέων Περιφερειακών Γραφείων και Κλιμακίων). 
 
Συνοπτικά το αίτημα προμήθειας αφορά στα ακόλουθα είδη: 
 

 Ογδόντα πέντε (85) προσωπικοί υπολογιστές με οθόνη 21,5” και πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο smart 
card reader / writer. Οι τριάντα πέντε (35) εξ αυτών θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με οθόνη με 
ενσωματωμένα ηχεία ή speaker bar. 

 Τριάντα πέντε (35) πολυμηχανήματα ασπρόμαυρης εκτύπωσης, τεχνολογίας laser, με δυνατότητες 
εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και fax. 

 Τριάντα (30) web cameras με δυνατότητες λήψης φωτογραφιών και video. 

 Είκοσι πέντε (25) digitizer με ασύρματη γραφίδα. 

 Τριάντα πέντε (35) UPS line interactive. 

 Πέντε (5) switches, 24 θέσεων Ethernet 10/100, rack mountable 1U. 

 Εβδομήντα (70) τεμάχια. x 5m και εβδομήντα (70) τεμάχια x 3m καλώδια δικτύου UTP Cat 5e. 
 

1.4 Απαιτήσεις ανά είδος 
 
Οι ειδικές απαιτήσεις ανά είδος περιγράφονται αναλυτικά στους αντίστοιχους ανά Τμήμα πίνακες συμμόρφωσης 
(Παράγραφος 3.2, Πίνακες Συμμόρφωσης – Τεχνικές προδιαγραφές) 
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για προμήθεια των αναφερόμενων ειδών, όπως αυτό 
περιγράφεται στο Μέρος 1 της παρούσας Διακήρυξης και συγκεκριμένα στην παρ. 1.3. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή δύο Τμήματα για το σύνολο των απαιτήσεων κάθε τμήματος. 

2.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 
Το Έργο χρηματοδοτείται ως εξής: α. Οι 50 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές του τμήματος Α (τύπου Α, ποσού 46.125,00) 
από εθνικούς πόρους του τακτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Ασύλου και β. Οι υπόλοιπες προμήθειες του 
τμήματος Α και το τμήμα Β από τη Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR).  
Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 116.942,25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% 
(προϋπολογισμός πλην ΦΠΑ: 95.075,00 € & ΦΠΑ: 21.867,25 €) και αναλύεται ως ακολούθως: 
 
 

Μέρος Α CPV ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

TEMAXIOY 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

Pc γραφείου με οθόνη 21.5’ in. 
(Τύπος Α) 

30213000-5 50 750,00 € 37.500,00 € 46.125,00 € 

Pc γραφείου με οθόνη 21.5’ in. 
(Τύπος Β) 

30213000-5 35 850,00 € 29.750,00 € 36.592,50 € 

Πολυμηχάνημα laser (μονόχρωμο) 30232000-4 35 350,00 € 12.250,00 € 15.067,50 € 

Digitizer με ασύρματη γραφίδα 30232000-4 25 80,00 € 2.000,00 € 2.460,00 € 

Πάροχος αδιάλεπτης τάσης (UPS) 30232000-4 35 100,00 € 3.500,00 € 4.305,00 € 

Καλώδια δικτύου UTP Cat 5e 30232000-4 140 6,50 € 910,00 € 1.119,30 € 

Web camera 30232000-4 30 40,00 € 1.200,00 € 1.476,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    87.110,00 € 107.145,30 € 

 
 

Μέρος Β CPV ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

TEMAXIOY 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

 
30232000-4 5 1.593,00 € 7.965,00 € 9.796,95 € 

ΣΥΝΟΛΟ    7.965,00 € 9.796,95 € 

 
 
Δικαίωμα προαίρεσης για την παρούσα διακήρυξη δεν υπάρχει. 
 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
- Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Π. Κανελλοπούλου 2, 10177, Αθήνα 
- Τηλέφωνο: 2106988571 
- Fax: 2106988586 
- E-mail: asylo@asylo.gov.gr 
- Ιστοσελίδα: www.asylo.gov.gr , www.asylum.gov.gr 

2.1.3 Δημοσιότητα 
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 21/7/2015 
 
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται: 
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1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 24/7/2015  
2. Στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ως εξής: 

1. Στην εφημερίδα “ Ηχώ των Δημοπρασιών” στις 24/7/2015. 
2. Στην εφημερίδα “ Γενική Δημοπρασιών” στις 24/7/2015. 

3. Στον τοπικό τύπο , ως εξής: 
1. Στην εφημερίδα “ Παλμός” στις 24/7/2015. 
2. Στην εφημερίδα “ Συνείδηση” στις 24/7/2015. 

4. Στο Πρόγραμμα Διαύγεια (et.diavgeia.gov.gr), στις 24/7/2015. 
5. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, στις 24/7/2015. 

 
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί: 

1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 24/7/2015. 
2. Στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στις 24/7/2015. 

 
Η Διακήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί στα Επιμελητήρια, στο ΣΕΠΕ καθώς και στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ (Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ), στις 24/7/2015. 
 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Ασύλου (www.asylo.gov.gr ή www.asylum.gov.gr) και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον έως την ημερομηνία 
αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού. 
 
Τέλος, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στις εφημερίδες, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον 
ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από τη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 ν. 3548/2007, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 ν. 3801/2009, ενώ η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Υπηρεσία Επίσημων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4281/2014 (Α' 
160), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10- 2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και 
συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07. 

2.1.5 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα παραρτήματά της διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του 
Διαδικτύου στη διεύθυνση του ιστοτόπου της Υπηρεσίας Ασύλου (www.asylo.gov.gr ή www.asylum.gov.gr) καθώς 
και την ηλεκτρονική πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr). 

2.1.6 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 
 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
 
Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα: α) που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 
θα έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και εκτός πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, β) που δεν θα έχουν 
υποβληθεί το αργότερο έντεκα (11) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές 
διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη 
διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 
(www.asylo.gov.gr ή www.asylum.gov.gr). 

2.1.7 Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το ν. 4250/2014 
 
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στην Αναθέτουσα 
Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι 
διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). 
 
Ειδικότερα: 
 

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

2.1.7.2 Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, 
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
 

2.1.7.3 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. 
 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

2.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 
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Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων, που: 
 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 
Α΄139) – ή 

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει 
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών 

 
και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2.2.4 και 2.2.7 
 

2.2.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα Συμμετοχής   
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής. 
 
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως 
οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι 
τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 
η εγγραφή του χρήστη από το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ). 
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΕ.   
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 
αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος. 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη 
του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
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2.2.3 Αποκλεισμός Συμμετοχής 
 
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής. 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.2.4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.2.7 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα. 

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, 
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

 Όσοι υποψήφιοι ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι 
υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω 
λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

 Όσοι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου 
αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα 
διαγωνιζόμενων. 

 

2.2.4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2.3 Κατάρτιση - Υποβολή προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), 
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει 
να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό 
πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ 
εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα 
του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.2.8 Εγγύηση Συμμετοχής. Η ως άνω εγγύηση 
συμμετοχής υποβάλλεται υποχρεωτικά σε πρωτότυπο. 

ΝΑΙ   

2 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο 

ΝΑΙ   
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υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς του: 
Α: 
1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό  του από 

τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.  
2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, 
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία).   

3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής 
εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής 
ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις.   

4.  Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας 
και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό 
επάγγελμα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα 
προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 118/2007.  

6. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 

7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου 
(σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι 
εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. 
και Ι.Κ.Ε. οι διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην 
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό 
πρόσωπο δηλώνει ότι: 
i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι: 
Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) 
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης  8/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, 
κατά την έννοια του άρθρου 1της σύμβασης σχετικά 
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από 
το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
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της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  
δραστηριότητες 

ii. .ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας.  

Β: 
1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
Γ: 
1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση 
του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχής, 
ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.  

3. Η προσφορά που υποβάλλεται έχει ισχύ 180 ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 
δύναται να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ 
118/2007 και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση: 
1. Υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα (σε 

περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο), φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής 
των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

3 Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 
1. ΦΕΚ σύστασης. 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα 

ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει). 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση 
των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο 
οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 
προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) 
για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που 
δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 
Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως 
αντίκλητος.. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
τροποποιήσεων του καταστατικού /μη λύσης της εταιρείας, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν 

ΝΑΙ   
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από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.  
6. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο 

Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε.: 
1. Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και όλες 

τις έως την ημέρα υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις 
καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσιεύσεως των 
ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ. 

2. Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί 
έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να 
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται 
από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 
Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα 

τροποποιητικά. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 

των τροποποιήσεων του καταστατικού. 
3. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο 

Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  
4. Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί 

έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να 
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται 
από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 
Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος. 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Γενικά, τα νομικά πρόσωπα κάθε είδους πλην των 
προαναφερομένων θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα εκ του 
νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασής τους 
και τροποποιήσεις αυτών, καθώς και το νομιμοποιητικό έγγραφο 
όπου ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να 
καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

 
Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει 
επιπλέον να καταθέσει: 
1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση 
(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό 
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νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  
2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 
συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο 
Διαγωνισμό 

3. Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
με την οποία δεσμεύονται ότι θα συστήσουν την 
Κοινοπραξία, εφόσον η σύμβαση ανατεθεί στη συγκεκριμένη 
Ένωση στην οποία αναγράφεται και οριοθετείται με τη 
μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο) που θα αναλάβει κάθε Μέλος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, στην 
οποία δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό 
και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας 
στην οποία τα μέλη δηλώνουν από κοινού ότι θα αναλάβουν 
εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου και 
με την οποία δεσμεύονται ότι θα ορίσουν με 
συμβολαιογραφική πράξη, την οποία θα προσκομίσουν μαζί 
με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, την 
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Οι εν λόγω υπεύθυνες 
δηλώσεις είτε θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες, είτε θα 
φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

4 Κατάλληλη εξουσιοδότηση, εφόσον ο Υποψήφιος παρευρίσκεται 
στο άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των προσφορών στο 
διαγωνισμό δια αντιπροσώπου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να 
είναι: 

1) Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 
2) Επικυρωμένο Πρακτικό Οργάνου Διοικήσεως του 
Υποψηφίου Αναδόχου 
3) Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
Υποψηφίου Αναδόχου με επικυρωμένο το γνήσιο της 
υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη 

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου βεβαιούται από οποιαδήποτε αρχή της ότι ορισμένα από 
τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη 
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής»  
 
Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης στο φάκελο υποψηφιότητας του Αναδόχου, 
παρακαλούνται οι προσφέροντες να φροντίζουν ώστε κάθε δικαιολογητικό ή άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην 
παρούσα προκήρυξη να ακολουθεί την ίδια σειρά με αυτή της προκήρυξης. 
 

2.2.5 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει εντός είκοσι (20) ημερών 
από τη σχετική ειδοποίηση, η οποία του στέλνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω 
συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση “Δικαιολογητικά κατακύρωσης” τα ακόλουθα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβει στον ίδιο φάκελο συμπληρωμένους τους 
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παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 
επεξηγήσεις/οδηγίες: 
 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει 
να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 
ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο 
δικαιολογητικό. 
 

2.2.5.1 Οι Έλληνες Πολίτες 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

ΝΑΙ   

2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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5 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό 
συνθήκες της ειδικής εκκαθάρισης του αρ. 106ια του 
Πτωχευτικού Κώδικα και της διαδικασίας αναδιοργάνωσης 
του αρ. 107 του Πτωχευτικού Κώδικα. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης ή υπό συνθήκες της ειδικής εκκαθάρισης του αρ. 
106ια του Πτωχευτικού Κώδικα, και της διαδικασίας 
αναδιοργάνωσης του αρ. 107 του Πτωχευτικού Κώδικα. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού.. 

ΝΑΙ   

8 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του 
κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Η 
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά και δεν 
χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

ΝΑΙ   

10 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής έκδοσης μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 
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υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».  
 

2.2.5.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί 
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

ΝΑΙ   

2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του ή υπό συνθήκες της ειδικής 
εκκαθάρισης του αρ. 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα, και της 
διαδικασίας αναδιοργάνωσης του αρ. 107 του Πτωχευτικού 
Κώδικα ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

ΝΑΙ   

3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

ΝΑΙ   

4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

ΝΑΙ   
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5 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού 

ΝΑΙ   

6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή ισοδύναμης 
επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής του και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και 
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 
να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά και 
δεν χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

ΝΑΙ   

10 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής έκδοσης μετά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

ΝΑΙ   
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δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 
ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός 
του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 

2.2.5.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει 
ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου 
νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007) περί προσαρμογής της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι σε 
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου, φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές  αποφάσεις. . 

ΝΑΙ   

2 Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων 
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού) 

ΝΑΙ   

3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
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δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού 

ΝΑΙ   

7 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό συνθήκες 
της ειδικής εκκαθάρισης του αρ. 106ια του Πτωχευτικού 
Κώδικα, και της διαδικασίας αναδιοργάνωσης του αρ. 107 
του Πτωχευτικού Κώδικα. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

ΝΑΙ   

9 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού 

ΝΑΙ   

10 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 
κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Η υπεύθυνη δήλωση 
υπογράφεται ψηφιακά και δεν χρειάζεται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής. 

ΝΑΙ   

12 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

ΝΑΙ   
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εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

13 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής έκδοσης μετά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».  
 

2.2.5.4 Οι συνεταιρισμοί 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

ΝΑΙ   

2 Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων 
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3 Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 

ΝΑΙ   

4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

ΝΑΙ   
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πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού 

ΝΑΙ   

8 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

ΝΑΙ   

9 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό συνθήκες 
της ειδικής εκκαθάρισης του αρ. 106ια του Πτωχευτικού 
Κώδικα, και της διαδικασίας αναδιοργάνωσης του αρ. 107 
του Πτωχευτικού Κώδικα. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 
κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Η υπεύθυνη δήλωση 
υπογράφεται ψηφιακά και δεν χρειάζεται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής. 

ΝΑΙ   

13 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης ΝΑΙ   
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που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

14 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής έκδοσης μετά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 

2.2.5.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 
νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις
 . 

ΝΑΙ   

2 Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων 
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού) 

ΝΑΙ   

3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

ΝΑΙ   
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δίκαιο της χώρας του ή υπό συνθήκες της ειδικής 
εκκαθάρισης του αρ. 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα, και της 
διαδικασίας αναδιοργάνωσης του αρ. 107 του Πτωχευτικού 
Κώδικα ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης, ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο ΝΑΙ   
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πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή ισοδύναμης 
επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής του και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και 
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

11 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει                   
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Η 
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά και δεν χρειάζεται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

ΝΑΙ   

12 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 
ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός 
του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 

2.2.5.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα 
με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).. 

ΝΑΙ   

 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των Κεφαλαίων 2.2.5.1 έως και 2.2.5.6 καθώς και οι σχετικοί πίνακες που 
αφορούν στα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται, κατά  περίπτωση, από τον προσφέροντα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους στην Αναθέτουσα Αρχή και σε έντυπη μορφή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2.4.1.2 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού. 
 

2.2.6 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις 
 
Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 
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1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Ειδικότερα όσον αφορά στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, δικαιολογητικά που βεβαιώνεται από αρμόδια 
αρχή ότι δεν εκδίδονται μπορούν να αναπληρωθούν και από ένορκη βεβαίωση του υποχρέου προς 
υποβολή δικαιολογητικού ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής. Εάν στη χώρα αυτή δεν 
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας αρχής. Τόσο δε στην ένορκη βεβαίωση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται μεταξύ 
άλλων ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση / Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή, ούτε κατά τη φάση 
υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί το Έργο. 

3. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό 
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα 
Μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 
έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων 
από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. 
Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους 
όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του 
Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να 
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

2.2.7 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος παρουσιάζει επιπροσθέτως για την υποστήριξη της προσφοράς του συμπληρωματικά 
στοιχεία τεκμηρίωσης των παρακάτω εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
 

2.2.7.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα 
 
Παρουσιάζει τον κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων θα 
υποβάλει για το διάστημα δραστηριοποίησης. 
 

1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων σε 
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 
κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

 

2.2.7.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος παρουσιάζει την δομή της εταιρείας του και τα μέσα με τα οποία να είναι ικανός, να 
αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 
Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα στοιχεία τεκμηρίωσης του πίνακα που 
ακολουθεί 
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1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 
- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης, 
- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 
- προϊόντα και υπηρεσίες 
- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί για την υλοποίηση του έργου 
με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω 
Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

2 Περιγραφή των μέτρων, και τυχόν επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών μέτρων που 
έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας. 

3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση τμήματος της προμήθειας, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα 
καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας 

Περιγραφή τμήματος που προτίθεται ο υποψήφιος 
Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 

Δήλωση Συνεργασίας   

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω 
στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος.  

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο 
στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό 
στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της προφοράς του και όχι εκ των 
υστέρων.  

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

 τα στοιχεία τεκμηρίωσης υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία,  

 οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά, μέσω της 
επίκλησης της τεχνικής και χρηματοικονομικής ικανότητας των μερών της Ένωσης / Κοινοπραξίας,, 
σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 παρ. 3 του ΠΔ 60/2007.  

4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για 
το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

5. Η κάλυψη των αναφερομένων στις παραγράφους 2.2.7.1 και 2.2.7.2, είναι δυνατό να γίνει από τρίτους, 
σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 παρ. 3 του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται εκτός 
από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κάλυψη των προϋποθέσεων από 
τρίτους και η προσκόμιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης 
δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους 
αναγκαίους πόρους. 

6. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

2.2.8 Εγγύηση Συμμετοχής 
 
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του 
συνολικού προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 
 
Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι 1.742,20 € για το Τμήμα Α και 159,30 € για το 
Τμήμα Β. 
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1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ, ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με τον ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Επίσης μπορούν να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. 
2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα 3.1.1. 
4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών μετά 
τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται, σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν. 4281/2014, 
στον μεν Ανάδοχο του Διαγωνισμού μετά την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους 
δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της 
οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 
6. Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο, επί ποινή 
αποκλεισμού ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 
 

2.3 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 
 

2.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η 
συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 134-138 του 
ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07 
 

2.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 
 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος1 με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά». 
 

2.3.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 
συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η 
τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο  περιλαμβάνονται: 
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α) Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, τα 
άρθρα 134-138 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία (εγγυητική επιστολή συμμετοχής, δικαιολογητικά συμμετοχής και σχετικοί πίνακες, δικαιολογητικά 
ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής και σχετικοί πίνακες) υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή κατά περίπτωση (όπως περιγράφεται κατωτέρω) από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  
 
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς 
της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην 
υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 
συμμετοχής, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς κλπ. 
 
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας διακήρυξης υπογράφονται ψηφιακά από τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  
 
β) Τεχνική προσφορά 
 
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά τα 
κάτωθι : 
 
Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Το απαιτούμενο περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς 
περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου “Τεχνική Προσφορά”. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
 
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας διακήρυξης που υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
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 
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ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά 
φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή. 
 

2.3.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα. 
 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 
 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου pdf. 
 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Το περιεχόμενο 
της οικονομικής προσφοράς αποτυπώνεται στην 2.3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου “Οικονομική Προσφορά”. 
 
Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω θα πρέπει να 
υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος να φέρει την ένδειξη: 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  
 «Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 18/9/2015 
Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

 
Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 
 
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και 
αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 
 
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν 
χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 
Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, 
σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα 
Αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την μετάφραση στην ελληνική οποιουδήποτε τεχνικού στοιχείου από 
τα άνω, εντός ορισμένου διαστήματος, με μέριμνα και δαπάνες του διαγωνιζόμενου. 
 
Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά                                                                                                                 
των όρων της Διακήρυξης. 
 
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς 
απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ. 
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Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη 
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό 
πίνακα την επεξήγησή τους. 
 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από 
κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, 
ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. 
 
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις 
δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
 
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

2.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
 
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος 
πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου 
ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία 
προσδιορίζονται στις παραγράφους: 
 

• 2.2.4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 
• 2.2.7 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, 
• 2.2.8 Εγγύηση Συμμετοχής. 

 
Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον (υπο)φάκελο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 
Επίσης ο (υπο)φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- στοιχεία τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κ.λπ.) 
- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και 
απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα 
κριτήρια αξιολόγησης 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις 
για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
 
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό 
μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που 
δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 
προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του 
αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 
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προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 
απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. 
 
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο 
θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των 
υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης 
και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 
Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. 
 
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή 
στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ 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. 4.18). 
 
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων 
των πληροφοριών που ζητούνται. 
 
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  
 

2.3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 
Ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 
συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Επισημαίνεται ότι οι επιμέρους ενδεικτικοί προϋπολογισμοί των τμημάτων του αντικειμένου αναφέρονται στο 
κεφάλαιο 2.1.2 Προϋπολογισμός 'Εργου 
 

2.3.2.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
 
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα 
οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.5 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
 

2.3.3 Iσχύς Προσφορών 
 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Η ισχύς της Προσφοράς δύναται να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη 
λήξη της, για διάστημα ακόμη εκατόν ογδόντα (180) ημερών. 
 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 
Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 
Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις 
και ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
-κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια 
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2.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές. 
 
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής 
κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών 
 

2.3.5 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα. 
 
Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές 
θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για 
παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν 
επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού 
τιμήματος της Προσφοράς. 
 
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος ή 
υπηρεσία για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. 
Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με 
μηδενική αξία. 
  
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 
 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή 
μονάδας. 
 
Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που 
ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση 
της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
 

2.4 Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών. 
 

2.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
 
Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών, η 
διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών και η διαδικασία κατακύρωσης του Διαγωνισμού 
 

2.4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών. 
 
Για τη διενέργεια του διαγωνισμού κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του Π.Δ. 118/07, αρμόδια είναι η 
Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης. 
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 πρωινή, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και 
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των 
λοιπών στοιχείων αυτών. 
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών 
που προσφέρθηκαν. 
 
Η αποσφράγιση των φακέλων που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα 
ανωτέρω, γίνεται σε μέρα και ώρα για την οποία έχουν ενημερωθεί οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Η 
Επιτροπή Αξιολόγησης μονογράφει όλα τα στοιχεία του καθενός φακέλου ανά φύλλο. Οι προσφέροντες δύνανται, 
εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των προσφορών 
εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. Σε 
περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής των φακέλων αυτών, υφίσταται λόγος αποκλεισμού του 
προσφέροντος. 
 
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα περιεχόμενα των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των 
Φακέλων Τεχνικών Προσφορών και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 
αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνα της Αρχής γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και η ώρα και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς 
τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 
 
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 
διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ανάδοχος του Έργου. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο 
της Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα αυτής γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το 
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα 
οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) όμοια αντίτυπα 
 
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
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Μετά την 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 για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, 
πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 
περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς  
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται 
 
Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 
 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή της Προσφοράς με τη 
χαμηλότερη τιμή η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψήφιων αναδόχων. 
- Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος 3.2. 
Η Επιτροπή αξιολογεί το κατά πόσον οι Προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων πληρούν τους όρους και 
προδιαγραφές που αναφέρονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης. 
- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο 
στάδιο της αξιολόγησης. 
- Κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά με βάση το συνολικό κόστος της Προσφοράς. 
- Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το χαμηλότερο κόστος. 

 
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών ακολουθείται από την αρμόδια Επιτροπή η διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07. 
 
Στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η αρμόδια Επιτροπή δύναται να προτείνει με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Αναθέτουσα Αρχή την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για 
κατακύρωση μεγαλύτερης ποσότητας κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 15% και μέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07. 
 
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία 
τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, τα οποία 
παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) αντίτυπα. 
 

2.4.1.2 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το κεφάλαιο. 2.4.1.1, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.5 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή, εφόσον είτε δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
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2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης 
των αντιγράφων τους. Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης περιγράφονται στην παραγράφους 2.2.5 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον  ποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε 
έντυπη μορφή. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή γίνεται σε μέρα και ώρα 
για την οποία θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 
 
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους 
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, και 
εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή προδικαστικών προσφυγών, ή απορριφθούν αυτές, η 
Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα 
απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι 
σύμφωνα με την επιστολή της πρόσκλησης. 
 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί 
τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 
 

2.4.2 Απόρριψη Προσφορών. 
 
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 
 
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.2.2 Προϋποθέσεις για τη 
δυνατότητα Συμμετοχής. 
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. 2.2.4 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. 
2.2.7 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή / και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή. 
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7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 
8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Διακήρυξης. 
9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη 
ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης. 
10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
11. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων 
υπηρεσιών/προϊόντων. 
12. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Εφόσον η οικονομική προσφορά του υποψηφίου 
Αναδόχου είναι υπερβολικά χαμηλή, η προσφορά δύναται να απορριφθεί. Πριν την απόρριψη μιας 
τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 
Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις επιλεγείσες 
τεχνικές λύσεις / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την 
υπηρεσία / την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της 
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα 
απορρίπτεται. 
13. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή 
υπηρεσία, ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην της Οικονομικής Προσφοράς. 
14. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. Επισημαίνεται ότι 
επιμέρους υπερβάσεις του προϋπολογισμού για τμήματα του αντικειμένου δεν αποτελούν λόγο 
αποκλεισμού, εφόσον το συνολικό τίμημα της προσφοράς δεν υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό 
του έργου. 
15. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί σε 
ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και αυτών που προσκομίζονται σε έντυπη μορφή εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών. 
16. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των προσφορών και λοιπών δικαιολογητικών ή στοιχείων σε 
έντυπη μορφή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο 
Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι 
αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 
 

2.4.3 Προδικαστικές προσφυγές. 
 
Προδικαστικές προσφυγές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3886 (Α' 173), όπως ισχύει, υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
από τους οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
 
Μετά την υποβολή τους οι προδικαστικές προσφυγές εξετάζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του Π.Δ. 118/07 και στο 
άρθρο 4 του ν. 3886/2010 και στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την 
έκβαση των προδικαστικών προσφυγών μέσω του Συστήματος, δια των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της. 
 

2.4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού. 
 
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η 
κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η κατακύρωση 
γίνεται αφού παρέλθει η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 
2 του Ν. 3886/2010).  
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Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς 
συμμετέχοντες. 
 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει μέσω του ΕΣΗΔΗΣ από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, ιδίως: 
 

(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 
Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 
(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο. 

 
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 

2.4.5 Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τον τρόπο και στο χρόνο που 
ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 
του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 138 του ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014). 
 

2.5 Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης. 
 

2.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις. 
 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση 
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δεν δημιουργεί 
καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των 
παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται 
ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του 
Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης 
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
5. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 
υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του 
ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 
Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση 
αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
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6. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. 3.1.2). 
7. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση επιστρέφεται 
με την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και την υπογραφή της Σύμβασης. 
8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους 
και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας (εφόσον δεν προβλέπεται καταβολή 
προκαταβολής). Εφόσον προβλέπεται καταβολή προκαταβολής, η Εγγύηση Προκαταβολής καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 
προκαταβολής. Η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) επιστρέφεται 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Λειτουργίας. 
9. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση του εξοπλισμού έχουν 
ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν 
και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος δύναται να προτείνει, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, 
να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 

 

2.5.2 Τρόπος  Πληρωμής – Κρατήσεις. 
 
Η Εξόφληση γίνεται στο 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Η πληρωμή της αξίας του 
υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 
2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% με την 
αντίστοιχη παρακράτηση Χαρτοσήμου 2% και 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Το κόστος δημοσίευσης των τευχών 
προκήρυξης θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο. 
 

2.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι – Δασμοί. 
 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε 
λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

2.5.4 Περίοδοι Εγγύησης 
 
Ο Ανάδοχος, εφόσον κατακυρωθεί σε αυτόν η προμήθεια των ειδών του Τμήματος Α ή/και του Τμήματος Β, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων, διάρκειας 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Η Υπεύθυνη 
Δήλωση θα περιέχει δέσμευση ότι, αν στην περίοδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών της εγγύησης καλής 
λειτουργίας, διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε από τα αγοραζόμενα είδη παρουσιάσει ελάττωμα, μετά από την 
υπόδειξη της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως, με άλλο, ίδιων ή καλύτερων 
τεχνικών χαρακτηριστικών, καινούργιο και αμεταχείριστο, γνήσιο και αυθεντικό και χωρίς καμία πρόσθετη 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Τα νέα είδη θα καλύπτονται από τους ίδιους όρους με τους οποίους καλύπτονται και 
τα αρχικά.  
 

2.5.5 Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 
 
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 
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Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 
τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα του Έργου δεν 
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07. 
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 
5. Οι ρήτρες καθυστέρησης θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται 
από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή από την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, εάν αφορούν στην Περίοδο εγγύησης 
και υποστήριξης 
6. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες 
μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται 
στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 
προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 
7. Σε περίπτωση Ένωσης οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία 
συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε 
όλα τα μέλη της Ένωσης. 
8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα με την 
προϋπόθεση ότι αυτά τα παραδοτέα διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα του έργου.  

 

2.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου. 
 

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τα προσφερόμενα προϊόντα στον 
χρόνο που προβλέπει η σύμβαση 
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
3. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από 
τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την 
απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη 
αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η 
Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί 
εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις 
συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της 
Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού 
τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός 
κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 
4. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή , για κάθε θετική και αποθετική 
ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το 
ύψος του ποσού της Σύμβασης. 
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5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
6. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του. 
7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση 
του Έργου. 
8 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
9. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και 
οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις 
ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από 
μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπονται στη Σύμβαση. 
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες  αδειοδοτήσεις στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Έργου. 

 

2.5.7 Υπεργολαβίες. 
 
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους που έχει 
συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο 
συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, 
μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και 
προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο 
πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος 
κρίθηκε κατάλληλος. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την 
αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον 
απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3 Αποκλεισμός Συμμετοχής της Διακήρυξης, 
αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του κατάσταση. 
 
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 

2.5.8 Εμπιστευτικότητα. 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση 
να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Ειδικότερα: 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς 
την Αναθέτουσα Αρχή – υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτής – να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο 
πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία 
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και 
στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται 
από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας 
που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα. 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 
συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα 
κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των 
αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς 
και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι 
εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά 
δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του 
Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που 
ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των 
τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου 
με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 
υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 
υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη 
τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή 
ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας. 
6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη 
διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία 
περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο 
απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες 
καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 
 

2.5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο. 
 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει 
στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 
 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. 

3.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 

3.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: 
Την Αναθέτουσα Αρχή 
Πλήρης Διεύθυνση 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των 
ευρώ......................... για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. 
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 
..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας. } 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη  ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση 
ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, 
στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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3.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης. 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: 
Την Αναθέτουσα Αρχή 
Πλήρης Διεύθυνση 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
…… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των 
ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της 
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο 
του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ένα έτος πέραν της χρονικής διάρκειας του έργου, όπως αυτή ορίζεται στο  Διακήρυξη Διαγωνισμού 
για το Έργο «………………………….» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
σχετικό Κεφάλαιο της διακήρυξης)ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 
Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση 
ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της 
εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, 
στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

    (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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3.2 Πίνακες Συμμόρφωσης – Τεχνικές προδιαγραφές 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τις απαντήσεις στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ με 
την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 
Ακολουθεί η εκτύπωση των τεχνικών προδιαγραφών από το ΕΣΗΔΗΣ όπως προέκυψε από την επιλογή για 
εκτύπωση σε μορφή RTF ακολουθώντας την παρακάτω αριθμοδότηση. 
 

3.2.1 Γενικός πίνακας συμμόρφωσης Τμημάτων Α και Β 
 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

   1.1 Οι απαντήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές να είναι σαφείς 
και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες. Οι χειρόγραφες 
απαντήσεις, οι διορθώσεις και τα σβησίματα συνεπάγονται τον 
αποκλεισμό του Αναδόχου για τη συγκεκριμένη προσφορά. 

NAI   

   1.2 Να προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση 
της εταιρείας ότι έλαβε υπόψη της και αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των 
παραρτημάτων της 

NAI   

   1.3 Να προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση 
της εταιρείας ότι αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη της πλήρους 
υλοποίησης του Έργου, όπως περιγράφεται στην παρούσα 
Διακήρυξη και τα παραρτήματά της, στο πλαίσιο του τιμήματος 
του έργου 

NAI   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

   

   2.1 Ο υποψήφιος ανάδοχος πληροί τα οριζόμενα στη διακήρυξη 
για τη προθεσμία υποβολής προσφοράς 

NAI   

   2.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος πληροί τα οριζόμενα στη διακήρυξη 
για τον τρόπο Υποβολής των Προσφορών 

NAI   

 

3.2.2 Πίνακας συμμόρφωσης Τμήματος Α 
 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄ 
(ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) 

   

   3.1 Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του 
προσφερόμενου συστήματος. 

NAI   

   3.2 Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε 
παραγωγή από τον κατασκευαστή μέσα στους τελευταίους 12 
μήνες πριν τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν 
πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του / 
αντικατάσταση / απόσυρση . To προσφερόμενο σύστημα θα 

NAI   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο. 

   3.3 Προσκόμιση εγγράφου του κατασκευαστικού οίκου για τον 
προσφερόμενο σταθμό εργασίας, σύμφωνα με το ανωτέρω 3.2 

NAI   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ)    

   4 Μητρική Κάρτα (Motherboard)    

   4.1 Διαγνωστικά προγράμματα,  πιστοποίηση χρήστη μέσω 
password σε επίπεδο BIOS. 

ΝΑΙ   

   4.2 Δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
περιφερειακών συσκευών από το BIOS. 

ΝΑΙ   

   4.3 Μία (1) ελεύθερη εξωτερική θέση 5,25. ΝΑΙ   

   4.4 Απαιτούμενος αριθμός διασυνδέσεων τύπου USB 2.0. >= 6   

   4.5 Απαιτούμενος αριθμός διασυνδέσεων τύπου USB 3.0. >= 2   

   4.6 Δίαυλος PCI Express και αναβαθμίσιμο PnP BIOS. ΝΑΙ   

   5 Ενσωματωμένη (onBoard) κάρτα ήχου.    

   5.1 Ελεγκτές SATA III για τουλάχιστον 4 συσκευές. ΝΑΙ   

   5.2 Δυνατότητα Wake On LAN. ΝΑΙ   

   5.3 Ενσωματωμένη (on Board) κάρτα δικτύου PnP 10/100/1000 
Mbps LAN (auto-sensing, UTP). 

ΝΑΙ   

   6 Επεξεργαστής (CPU)    

   6.1 Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής. ΝΑΙ   

   6.2 Αριθμός πυρήνων / CPU. >= 4   

   6.3 Clock Rate (GHz). >= 3,0 GHz   

   6.4 Μνήμη Cache επεξεργαστή >= 3 MB   

   7 Κύρια Μνήμη (RAM)    

   7.1 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB). >= 4   

   7.2 Μέγεθος Υποστηριζόμενης μνήμης (GB). >= 32   

   7.3 Τεχνολογία μνήμης DDR-3. 
>= 1066 

MHz 
  

   7.4 Δυνατότητα επέκτασης της μνήμης με προσθήκη επιπλέον 
αρθρωμάτων χωρίς να αφαιρεθούν τα υπάρχοντα. 

ΝΑΙ   

15PROC002934517 2015-07-24

ΑΔΑ: ΒΜΗ2465ΦΘΕ-ΥΛ1



 
51 

 

Δράση που χρηματοδοτείται από τη Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Action funded by the Emergency Assistance of the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union 
HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   8 Μονάδες σκληρών δίσκων    

   8.1 Αριθμός Μονάδων. >= 1   

   8.2 Συνολική Χωρητικότητα δίσκων (GB). >= 500   

   8.3 Διασύνδεση τύπου SATA III. ΝΑΙ   

   8.4 Απαιτούμενη ταχύτητα περιστροφής δίσκων. 
>= 7200 rp

m 
  

   9 Κάρτα Γραφικών    

   9.1 Υποστηριζόμενη ανάλυση. 
>= 1600*90

0 
  

   9.2 Υποστήριξη DirectX 10 ή καλύτερο. ΝΑΙ   

   9.3 Έξοδος D-SUB. ΝΑΙ   

   9.4 Έξοδος DVI. ΝΑΙ   

   10 Συσκευή DVD-ROM/RW    

   10.1 DVD R/RW Drive με ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής 
CD/DVD. 

>= 40/24   

   10.2 Τύπος DUAL LAYER. ΝΑΙ   

   11 Τροφοδοτικό    

   11.1 Προδιαγραφές TUV ή ισοδύναμες. ΝΑΙ   

   11.2 Διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και απόδοσης (CE, 
Energy Star κλπ.). 

ΝΑΙ   

   11.3 Κατάλληλο για συνεχή λειτουργία. ΝΑΙ   

   12 Λειτουργικό σύστημα και λοιπά λογισμικά    

   12.1 Προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο λειτουργικό 
σύστημα (OS) σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να  
συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του. 

ΝΑΙ   

   12.2 Το  λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει εκτενή κείμενα 
ενσωματωμένης βοήθειας στην Ελληνική γλώσσα που να 
καλύπτουν όλη την λειτουργικότητα του συστήματος. 

ΝΑΙ   

   12.3 Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να είναι παραθυρικού 
τύπου σύμφωνα  με το λογισμικό που χρησιμοποιεί η Ελληνική 
Αστυνομία (υποδομή Microsoft). Να μην απαιτείται η διεξαγωγή 
ειδικών εκπαιδεύσεων για την άμεση χρήση και πλήρη 
εκμετάλλευσή του. 

ΝΑΙ   

15PROC002934517 2015-07-24

ΑΔΑ: ΒΜΗ2465ΦΘΕ-ΥΛ1



   

 
52 
  

Δράση που χρηματοδοτείται από τη Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Action funded by the Emergency Assistance of the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union 

HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR 
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   12.4 Να είναι τεκμηριωμένα συμβατό  με την  υπάρχουσα 
υποδομή της Ελληνικής Αστυνομίας. 

ΝΑΙ   

   12.5 Να υποστηρίζει διαδικασία login, η οποία θα γίνεται με 
χρήση smart card και έλεγχο PIN. 

ΝΑΙ   

   12.6 Να συμπεριλαμβάνεται εγκατεστημένος web browser. ΝΑΙ   

   12.7 Υποστήριξη ελληνικών ΕΛΟΤ 928 - ISO 8859-7. ΝΑΙ   

   12.8 Απαιτείται η διαλειτουργικότητα του λειτουργικού 
συστήματος με υπάρχοντα IBM Tivoli Identity Manager της 
Ελληνικής Αστυνομίας. 

ΝΑΙ   

   12.9 Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat reader ή 
αντίστοιχο) (τελευταίες δωρεάν εκδόσεις). 

ΝΑΙ   

   12.10 Να παραδοθεί πλήρες πακέτο οδηγιών σε ηλεκτρονική 
μορφή για κάθε είδος λογισμικού που θα έχει προσφερθεί και 
εγκατασταθεί. 

ΝΑΙ   

   12.11 Να υπάρχει δυνατότητα αυτοματοποιημένης 
επαναφοράς/επανεγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος με 
το συνοδευτικό λογισμικό (σε περίπτωση δυσλειτουργίας του 
λειτουργικού συστήματος) καθώς και επιλογή επαναφοράς του 
σταθμού εργασίας στην αρχική του μορφή (σε περίπτωση βλάβης 
και αντικατάστασης του σκληρού δίσκου). 

ΝΑΙ   

   13 Οθόνη (Monitor)    

   13.1 Τεχνολογία οθόνης. 
LCD ή 

νεότερης 
(π.χ. LED) 

  

   13.2 Μέγεθος διαγωνίου (inches). >= 21''   

   13.3 Υποστηριζόμενη ανάλυση. 
>= 1600*90

0 
  

   13.4 Βήμα κουκίδας (Dot Pitch). >= 0,28 m   

   13.5 Χρόνος απόκρισης. <= 8 ms   

   13.6 Φωτεινότητα οθόνης (cd/m2). >= 250   

   13.7 Είσοδος DVI & D-SUB. ΝΑΙ   

   13.8 Ενσωματωμένα ηχεία ή speaker bar (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Β) 

ΝΑΙ   

   13.9 Συμβατότητα με πρότυπα: Energy Star, TCO 03. ΝΑΙ   

   14 Πληκτρολόγιο    
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   14.1 Πληκτρολόγιο τύπου QWERTY συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-
928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων. 

ΝΑΙ   

   14.2 Σύνδεση με την κεντρική μονάδα του Η/Υ μέσω USB. ΝΑΙ   

   14.3 Ενσωματωμένο Smart Card Reader / Writer. ΝΑΙ   

   14.4 Συμβατότητα  με  λειτουργικά  συστήματα  Windows XP/7/8 
 και Linux. 

ΝΑΙ   

   14.5 Να  προσφερθούν  οι  αντίστοιχοι  οδηγοί  συσκευής 
(drivers) για τα λειτουργικά συστήματα της απαίτησης 12.1. 

ΝΑΙ   

   14.6 Υποστήριξη Smart Card 16KB. ΝΑΙ   

   14.7 Υποστήριξη Smart Card 32KB. ΝΑΙ   

   14.8 Υποστήριξη Smart Card 64KB. ΝΑΙ   

   14.9 Συμβατό με κάρτες ISO 7816 1/2/3/4. ΝΑΙ   

   14.10 Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα 
αναβάθμισης Firmware (να περιγραφεί ο τρόπος). 

ΝΑΙ   

   14.11 Ένδειξη λειτουργίας μέσω LED. ΝΑΙ   

   14.12 Δυνατότητα αποθήκευσης/ανάκτησης και άλλων 
πληροφοριών στο Smart Card. 

ΝΑΙ   

   14.13 Συμβατότητα  με  RSA  Keon  Certification  Authority και 
Net ID. 

ΝΑΙ   

   14.14 Συμβατότητα με λογισμικό Smart Cards RSA και Net ID για 
σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας 
(Police On Line). 

ΝΑΙ   

   15 Άλλα χαρακτηριστικά    

   15.1 Ποντίκι οπτικής τεχνολογίας με τροχό κύλισης (optical 
wheel mouse) τύπου USB, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό  
με λειτουργικά συστήματα Windows  XP/7/8 και Linux και να 
προσφερθούν οι αντίστοιχοι οδηγοί συσκευής (drivers). 

ΝΑΙ   

   15.2 Πιστοποίηση CE. ΝΑΙ   

   15.3 Πιστοποίηση Energy Star ΝΑΙ   

   15.4 Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (tower, monitor, 
keyboard, mouse) να είναι του ιδίου κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

   15.5 Όλοι οι προσφερόμενοι προσωπικοί υπολογιστές θα πρέπει 
να έχουν την ίδια επακριβώς σύνθεση και το ίδιο επακριβώς 
configuration. 

ΝΑΙ   
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   15.6 Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ   

   15.7 Να παραδοθούν όλοι οι συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι με 
τους οδηγούς κάθε συσκευής του συστήματος. 

ΝΑΙ   

   15.8 Εγγύηση on site για όλο τον εξοπλισμό >= 2 έτη   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄ 
(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 

   

   mf 1.1 Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του 
προσφερόμενου πολυμηχανήματος 

NAI   

   mf 1.2 Για το προσφερόμενο πολυμηχάνημα δεν πρέπει να έχει 
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / 
απόσυρση . To προσφερόμενο πολυμηχάνημα θα πρέπει να είναι 
αχρησιμοποίητο. 

NAI   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)    

   mf 2 Προδιαγραφές σάρωσης    

   mf 2.1 Τεχνολογία LASER. NAI   

   mf 2.2 Ασπρόμαυρη εκτύπωση. ΝΑΙ   

   mf 2.3 Μέγεθος χαρτιού Α4, Α4, Β5. ΝΑΙ   

   mf 2.4 Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη Α4). >= 25 ppm   

   mf 2.5 Ανάλυση εκτύπωσης. 
>= 600*600 

dpi 
  

   mf 2.6 Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας <= 8.5 sec   

   mf 2.7 Συνιστώμενος μηνιαίος κύκλος λειτουργίας. 
>= 2.000 

σελ. 
  

   mf 2.8 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. ΝΑΙ   

   mf 2.9 Υποστηριζόμενες γλώσσες εκτύπωσης PCL5e, PCL6. ΝΑΙ   

   mf 3 Προδιαγραφές σάρωσης    

   mf 3.1 Τύπος σαρωτή:  επίπεδος, ADF. NAI   

   mf 3.2 Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης. NAI   

   mf 3.3 Ανάλυση σάρωσης (dpi). 
>= 1200*60

0 
  

   mf 3.4 Επίπεδα κλίμακας γκρι. 256   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   mf 3.5 Ταχύτητα σάρωσης (ασπρόμαυρη Α4). >= 15 ipm   

   mf 3.6 Συμβατότητα με πρωτόκολλο TWAIN. NAI   

   mf 3.7 Μορφή αρχείων σάρωσης:  BMP, GIF,JPEG, PDF, PNG,TIFF NAI   

   mf 4 Προδιαγραφές αντιγραφής    

   mf 4.1 Ταχύτητα  αντιγραφής ( ασπρόμαυρη Α4). >= 25 ppm   

   mf 4.2 Ανάλυση αντιγραφής. 
>= 600*600 

dpi 
  

   mf 4.3 Αριθμός αντιγράφων. 1-99   

   mf 4.4 Σμίκρυνση / μεγέθυνση. 
25%-400% 
plate, 25%-
100% ADF 

  

   mf 5  Προδιαγραφές fax.    

   mf 5.1 Ταχύτητα fax 33,6 kbps NAI   

   mf 5.2 Ανάλυση fax 300 x 300 dpi  (ασπρόμαυρη, βέλτιστη 
λειτουργία) 

NAI   

   mf 5.3 Μνήμη fax >= 250 σελ.   

   mf 5.4 Αριθμοί speed dial >= 100   

   mf 5.5 Υποστήριξη αυτόματης σμίκρυνσης, αυτόματης 
επανάκλησης, μεταχρονολογημένης αποστολής 

NAI   

   mf 6 Λοιπά χαρακτηριστικά    

   mf 6.1 Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας εισόδου. 
>= 250 φύλ

λα 
  

   mf 6.2 Χωρητικότητα ADF. 
>= 35 φύλλ

α 
  

   mf 6.3 Χωρητικότητα εξόδου. 
>= 

100 φύλλα 
  

   mf 6.4 Συνδεσιμότητα: Ethernet 10/100 TX & 
USB (2.0 ή καλύτερο). 

ΝΑΙ   

   mf 6.5 Μνήμη εκτυπωτή. >= 128 MB   

   mf 6.6 Control panel με LCD οθόνη τουλάχιστον 2 γραμμών. ΝΑΙ   

   mf 6.7 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 
XP/7/8. 

ΝΑΙ   
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Δράση που χρηματοδοτείται από τη Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   mf 6.8 Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών 
σε ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ   

   mf 6.9 Παράδοση σε οπτικό  δίσκο όλων των οδηγών και της 
συνοδευτικών λογισμικών για κάθε συσκευή για τα λειτουργικά 
συστήματα που αναφέρονται στην προδιαγραφή mf 6.7 του 
παρόντος πίνακα. 

ΝΑΙ   

   mf 6.10 Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα 
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ.USB, ethernet) και όλα τα 
απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας,τηλεφώνου 
κλπ). 

ΝΑΙ   

   mf 6.11 Πιστοποίηση CE ΝΑΙ   

   mf 6.12 Πιστοποίηση ENERGY STAR. ΝΑΙ   

   mf 6.13 Εγγύηση on site. >= 2 έτη   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄ (UPS)    

   ups 1.1 Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του 
προσφερόμενου ups. 

NAI   

   ups 1.2 Για το προσφερόμενο ups δεν πρέπει να έχει 
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / 
απόσυρση . To προσφερόμενο ups θα πρέπει να είναι 
αχρησιμοποίητο. 

NAI   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄ (UPS)    

   ups 2.1 Τύπος 
Line 

interactive 
  

   ups 2.2 Ισχύς >= 850 VA   

   ups 2.3 Αντοχή μπαταρίας (full load) >= 5 min   

   ups 2.4 Πρίζες AC (σούκο) >= 2   

   ups 2.5 Εγγύηση on site >= 2 έτη   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄ (web camera)    

   cam 1.1 Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου της 
προσφερόμενης κάμερας. 

NAI   

   cam 1.2 Για την προσφερόμενη κάμερα δεν πρέπει να έχει 
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής της / αντικατάσταση / 
απόσυρση . Η προσφερόμενη κάμερα θα πρέπει να είναι 
αχρησιμοποίητη. 

NAI   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄ (web camera)    
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   cam 2.1 Τύπος Έγχρωμη   

   cam 2.2 Ανάλυση φωτογραφίας >= 5 MP   

   cam 2.3 Ανάλυση βίντεο 1280x720   

   cam 2.4 Αυτόματη εστίαση NAI   

   cam 2.5 Ενσωματωμένο μικρόφωνο με λειτουργία αυτόματης 
μείωσης θορύβου 

NAI   

   cam 2.6 Καρέ ανά δευτερόλεπτο 30 fps   

   cam 2.7 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 
XP/7/8 

NAI   

   cam 2.8 Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των 
συσκευών σε ηλεκτρονική μορφή. 

NAI   

   cam 2.9 Παράδοση σε οπτικό  δίσκο όλων των οδηγών και της 
συνοδευτικών λογισμικών για κάθε συσκευή για τα λειτουργικά 
συστήματα που αναφέρονται στην προδιαγραφή cam 2.7 του 
παρόντος πίνακα. 

NAI   

   cam 2.10 Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα 
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB) και όλα τα 
απαιτούμενα παρελκόμενα. 

NAI   

   cam 2.11 Διασύνδεση 
USB 2.0 ή 
νεότερο 

  

   cam 2.12 Κλιπ στήριξης 

Δυνατότητ
α στήριξης 
σε οθόνες 

LCD και 
φορητών 

υπολογιστ
ών 

  

   cam 2.13 Εγγύηση on site >= 2 έτη   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄ (digitiser)    

   dig 1.1 Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του 
προσφερόμενου digitiser. 

NAI   

   dig 1.2 Για το προσφερόμενο digitiser δεν πρέπει να έχει 
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / 
απόσυρση . To προσφερόμενο digitiser θα πρέπει να είναι 
αχρησιμοποίητο. 

NAI   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄ (digitiser)    
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   dig 2.1 Τύπος γραφίδας 

Ασύρματη 
γραφίδα 

χωρίς 
μπαταρίες 

  

   dig 2.2 Επίπεδα πίεσης 1024   

   dig 2.3 Ανάλυση 2540 lpi   

   dig 2.4 Μέγεθος ενεργής επιφάνειας γραφίδας (σε mm) >= 140 x 90   

   dig 2.5 Ανταλλακτικές μύτες NAI   

   dig 2.6 Διασύνδέση digitiser 
USB 2.0 ή 
νεότερο 

  

   dig 2.7 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 
XP/7/8 

NAI   

   dig 2.8 Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών 
σε ηλεκτρονική μορφή. 

NAI   

   dig 2.9 Παράδοση σε οπτικό  δίσκο όλων των οδηγών και της 
συνοδευτικών λογισμικών για κάθε συσκευή για τα λειτουργικά 
συστήματα που αναφέρονται στην προδιαγραφή dig 2.7 του 
παρόντος πίνακα. 

NAI   

   dig 2.10 Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα 
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ.USB) και όλα τα 
απαιτούμενα παρελκόμενα. 

NAI   

   dig 2.11 Εγγύηση on site >= 2 έτη   

 
 

3.2.3 Πίνακας συμμόρφωσης Τμήματος Β 
 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄ (switch)    

   swi 1.1 Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του 
προσφερόμενου μεταγωγέα (switch). 

NAI   

   swi 1.2 Για τον προσφερόμενο μεταγωγέα δεν πρέπει να έχει 
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / 
απόσυρση. Ο προσφερόμενος μεταγωγέας πρέπει να είναι 
αχρησιμοποίητος. 

NAI   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄ (switch)    

   swi 2.1 Να προσφερθεί η κατάλληλη και πρόσφατη έκδοση 
λογισμικού με την αντίστοιχη άδεια χρήσης ώστε να καλύπτονται 

NAI   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

οι απαιτούμενες προδιαγραφές. 

   swi 2.2 Αριθμός υποστηριζόμενων θυρών Ethernet 10/100 ανά 
μεταγωγέα. 

>= 24   

   swi 2.3 Αριθμός υποστηριζόμενων uplink θυρών Ethernet 
10/100/1000 

>= 2   

   swi 2.4 Nα αναφερθεί το μέγεθος προσφερόμενης μνήμης  
DRAM 

NAI   

   swi 2.5 Nα αναφερθεί το μέγεθος προσφερόμενης  μνήμης Flash NAI   

   swi 2.6 Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q (Virtual LANs) NAI   

   swi 2.7 Υποστήριξη πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1d (STP) NAI   

   swi 2.8 Υποστήριξη πρωτοκόλλου Network Time Protocol (ΝΤP) NAI   

   swi 2.9 Υποστήριξη SNMP v1 ή νεότερης έκδοσης NAI   

   swi 2.10 Υποστήριξη πρωτοκόλλου CDP NAI   

   swi 2.11 Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet και SSH NAI   

   swi 2.12 Αριθμός ταυτόχρονων active VLANs >= 64   

   swi 2.13 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι 
απόλυτα συμβατός με την υποδομή της Ελληνικής Αστυνομίας 
(υποδομή Cisco) 

NAI   

   swi 2.14 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι 
συμβατός με το λογισμικό CiscoWorks 

NAI   

   swi 2.15 Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο 
για τοπική, όσο και για απομακρυσμένη πρόσβαση. 

NAI   

   swi 2.16 Δυνατότητα διαχείρισης τοπικά μέσω command line 
interface. 

NAI   

   swi 2.17 Ασύγχρονη θύρα για out-of-band διαχείριση (Console 
port). Να προσφερθεί το αντίστοιχο καλώδιο για κάθε συσκευή. 

NAI   

   swi 2.18 Για κάθε συσκευή να προσφερθούν επιπλέον 2 καλώδια 
δικτύου UTP cross Cat6 5m 

NAI   

   swi 2.19 Ενσωματωμένος HTTP-server και Web-based interface, 
για την διαχείριση της συσκευής απομακρυσμένα (remotely) μέσω 
ενός Web browser (π.χ. Mozilla Firefox, Microsoft Internet 
Explorer) 

NAI   

   swi 2.20 Παράδοση όλων των συνοδευτικών οπτικών δίσκων με 
τους οδηγούς κάθε συσκευής. 

NAI   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   swi 2.21 Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των 
συσκευών σε ηλεκτρονική μορφή. 

NAI   

   swi 2.22 Δυνατότητα τοποθέτησης της προσφερόμενης 
συσκευής σε rack. Το σχετικό ύψος της συσκευής να είναι 1U. 

NAI   

   swi 2.23 Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα 
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης και όλα τα απαιτούμενα 
παρελκόμενα (π.χ. καλώδια τροφοδοσίας,στηρίγματα, βίδες κλπ). 

NAI   

   swi 2.24 Εγγύηση on site >= 2 έτη   
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3.3 Σχέδιο Σύμβασης 
 
Στην Αθήνα σήμερα στις ………………..του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα …………………………, στην έδρα 
της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης , επί της οδού Π. 
Κανελλοπούλου 2, ΤΚ 10177, Αθήνα, αφενός η Υπηρεσία Ασύλου με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Π. 
Κανελλοπούλου 2, ΤΚ 10177, Αθήνα, με ΑΦΜ: ……………………., ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών, που έχει νόμιμα συσταθεί με τις 
διατάξεις του Ν 3907/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, νομίμως εκπροσωπούμενη δυνάμει της υπ' 
αριθμ. YA 3782/2015 (ΦΕΚ 823/τ.Β/12-5-2015) από τη Διευθύντρια, κα Σταυροπούλου Μαρία, καλούμενη στο εξής 
χάριν συντομίας “Αναθέτουσα Αρχή” και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία: 
……………………………………………………………………………………………………………………… Δ/νση: 
………………………………………………………………, τηλ: ……………………………., φαξ: ………………………………………, 
εκπροσωπούμενη από τον κ. …………………, με Α.Δ.Τ. ………. σύμφωνα με ………….. , καλούμενη στο εξής “Ανάδοχος”, 
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 
 
Την ……/……/……. με βάση την υπ’αριθμ. ……………………………….διακήρυξη διενεργήθηκε Ηλεκτρονικός Δημόσιος 
Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου 
στο Έργο με τίτλο: «Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών στην Υπηρεσία Ασύλου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». 
Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν …………. με την αριθ. ……………. Απόφαση της 
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου. 
Κατόπιν τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την Προμήθεια Η/Υ, 
περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΟΡΙΣΜΟΙ – ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 

 
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο. 
Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 
προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φάξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με 
τον Ανάδοχο. 
Διοικητική εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο 
σχετικά με την υλοποίηση του παρόντος 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 του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 
Εγγυήσεις: Οι εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Επίσης οι εγγυητικές 
επιστολές που εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Εκπρόσωπος Αναδόχου: Ο υπογράφων την παρούσα Σύμβαση, που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
Αναδόχου, ή πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε περίπτωση 
ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 
Επιτροπή Παραλαβής: Η εκάστοτε ισχύουσα Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, 
με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας. 
Έργο: Η Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα 
Σύμβαση, στην υπ’αριθμ. ……………….. Διακήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου. 
Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα. 
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Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή 
και τον Ανάδοχο. 
Κατακύρωση: Η υπ’ αριθ. ………….. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση 
του έργου στον Ανάδοχο. 
Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από 
την επομένη ημέρα της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία 
ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης 
εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 
Προκήρυξη: Η υπ΄αριθ. πρωτ. ……………………… διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για το διαγωνισμό. 
Προσφορά: Η προσφορά του Αναδόχου που κατατέθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή την ορισμένη ημερομηνία και 
ώρα σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του παρόντος έργου. 
Σύμβαση: Η παρούσα έγγραφη συμφωνία μετά των παραρτημάτων της, που συνάπτουν και υπογράφουν τα δύο 
(2) συμβαλλόμενα μέρη (Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος) για την εκτέλεση του παρόντος Έργου, όπως είναι 
δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με πρόσθετες πράξεις, σύμφωνα με τους όρους αυτής. 
Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας σύμβασης. 
Οι τίτλοι και οι επικεφαλίδες των όρων της παρούσας Σύμβασης έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο για 
τη διευκόλυνση ανάγνωσης του κειμένου και δεν αλλάζουν στο ελάχιστο την έννοια ή ερμηνεία των διατάξεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
2.1 Ο Ανάδοχος, αναλαμβάνει την Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών στην Υπηρεσία 
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του τμήματος/των τμημάτων ….. της 
Διακήρυξης …………………. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου θα εκκινήσει περίοδος δωρεάν εγγύησης του 
εξοπλισμού για χρονικό διάστημα …………… ετών. 
2.2 Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται 
αναλυτικά, στην παρούσα Σύμβαση, στην Προσφορά του Αναδόχου καθώς και στην Διακήρυξη του έργου, οι 
οποίοι δεσμεύουν τον Ανάδοχο και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
2.3 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τον 
οποίο θα παραδώσει στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου Π. Κανελλοπούλου 2, Αθήνα. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές 
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
2.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το Έργο όπως περιγράφεται στην Προσφορά του, χωρίς καμία αλλαγή 
με την οποία δεν θα είναι σύμφωνη η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα αφορά στις προδιαγραφές και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του έργου και στον τόπο καταγωγής του εξοπλισμού. 
2.5 Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού, στα πλαίσια της 
πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και 
καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος δύναται, και η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται 
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
3.1 Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα. 
3.2 Κάθε είδους επικοινωνία (γραπτή ή προφορική) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλων Φορέων και 
Υπηρεσιών και του Αναδόχου θα διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. 
3.3 Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και τα έγγραφα και οι τυχόν εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεση 
της. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

 
4.1 Τα κατωτέρω συμβατικά έγγραφα ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και 
αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του έργου και την εξασφάλιση του 
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βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων 
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου και κατισχύει 
κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Ωστόσο σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ 
τους ή για θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα Παραρτήματα αυτής εφαρμόζονται και 
ισχύουν με τη σειρά προτεραιότητας με την οποία παρατίθενται παρακάτω: 
- Σύμβαση 
- Διακήρυξη 
- Τεχνική προσφορά του Αναδόχου 
- Οικονομική προσφορά του Αναδόχου εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του 
Αστικού Κώδικα. 
4.2 Κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, η υποβληθείσα προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του Αναδόχου και 
κατά τα σημεία που υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του Έργου και τους όρους της παρούσας Σύμβασης είναι 
δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ΄ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
5.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποβάλλει με έγγραφο τα ενδεχόμενα ερωτήματά της στον Ανάδοχο. Όταν συντρέχουν 
λόγοι επείγοντος, επιτρέπεται η υποβολή ερωτημάτων με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Μόλις εκλείψουν οι 
εξαιρετικοί λόγοι, η Αναθέτουσα Αρχή υποβάλλει και εγγράφως το ερώτημα. 
5.2 Τα ερωτήματα που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και ακρίβεια, η δε 
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε σχετική διευκρίνιση που αυτός κρίνει απαραίτητη, να 
παρέχει σε αυτόν όλα τα στοιχεία που ζητά και να θέτει στη διάθεσή του κάθε σχετικό έγγραφο ή οποιασδήποτε 
άλλης μορφής στοιχείο που συνδέεται εκάστοτε με το τεθέν ερώτημα. 
Ο Ανάδοχος απαντά στα τεθέντα ερωτήματα εγγράφως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 
του παρόντος άρθρου, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, όπου λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του ερωτήματος είναι 
δυνατόν να απαντήσει προφορικά, εφόσον η φύση του ερωτήματος προσφέρεται για προφορική και άμεση 
απάντηση. 
5.3 Με την επιφύλαξη των ανωτέρω ειδικότερων ρυθμίσεων, οποιαδήποτε ειδοποίηση ή επικοινωνία μεταξύ των 
μερών (έγγραφα, διοικητικές εντολές) θα είναι έγγραφη και θα θεωρείται ότι δόθηκε ή πραγματοποιήθηκε 
προσηκόντως, εφόσον παραδόθηκε στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή 
στάλθηκε με τηλεομοιοτυπία ή τηλεγραφικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και ιδιοχείρως ως ακολούθως. 
 
Για την Αναθέτουσα Αρχή: 
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Τμήμα: Οικονομικό 
Υπόψη κ. Παπαδόπουλου Θεοφάνη 
Π. Κανελλοπούλου 2, 10177, Αθήνα 
Τηλ.: 2106988571 
Φάξ: 2106988586 
e-mail: th.papadopoulos@asylo.gov.gr 
 
Για τον Ανάδοχο: 
«………………………………………...» 
Ταχ. Δ/νση: …………………………………… 
Τηλ.: ………………………. 
Φάξ: ………………………. 
e-mail: ………………………………………….. 
Αρμόδιος επικοινωνίας Αναδόχου: 
κ. …………………………… 
Τηλ.: ……………………… 
Φάξ: ……………………….. 
e-mail: ………………………….. 
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Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του 
εκάστοτε εγγράφου και την απόδειξη του. Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, 
συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση ή πιστοποίηση και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, 
κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση ή πιστοποίηση θα είναι γραπτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

 
6.1. Ως διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της 
παρούσας, ήτοι από ……..... έως και ……...... .  
6.2. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής δύναται να παρατείνεται o συμβατικός χρόνος 
εκτέλεσης της σύμβασης έως το 1/4 αυτού, κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του Αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, και εφόσον η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι η παράταση δικαιολογείται από λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης. 
6.3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος της Σύμβασης εντός της προθεσμίας ή 
των προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο επόμενο άρθρο, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, εφαρμόζεται το άρθρο 32 
του π.δ. 118/2007 (Α 150). 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

 
7.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας ή σε άλλους ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους 
που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
επικαλούμενα περιστατικά αποδεικνύονται προσηκόντως. 
7.2. Στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι σοβαροί λόγοι σύμφωνα με την παράγραφο 
7.1, η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
7.3. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται σε γεγονός της 
παραγράφου 1, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους 
και τα περιστατικά, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αρχή υποχρεούται να απαντήσει σχετικά, εντός δέκα (10) ημερών από τη 
λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται 
η αποδοχή των ισχυρισμών του Αναδόχου. 
7.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου της 
σύμβασης μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή 
προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά 
της. 
7.5. Από την ημερομηνία της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. Οφείλει, 
όμως, να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και την 
ομαλή εκτέλεση της σύμβασης, μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της. 
7.6. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της σύμβασης, η Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει 
αμελλητί τον Ανάδοχο εγγράφως. Η σύμβαση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη γνωστοποίηση, ενεργοποιείται 
αυτοδικαίως μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου. 
7.7. Στις περιπτώσεις αναστολής της προθεσμίας εκτέλεσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το Έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη Διακήρυξη και τα διαλαμβανόμενα στην Τεχνική Προσφορά του. Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου 
αρχίζει η Περίοδος Εγγύησης εξοπλισμού. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο 
2.5.6 της Διακήρυξης είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 
Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του 
Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 1 της Διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 
9.1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε 
τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη 
περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα 
αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση 
που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω 
ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, 
συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 
9.2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους που 
έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο 
συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, 
μετά από προηγούμενη σύμφωνη έγγραφη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του 
Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο 
πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο 
αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον 
Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή 
θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο “2.2.3 Αποκλεισμός Συμμετοχής” της 
Διακήρυξης, αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του κατάσταση. 
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και επ’ αόριστον, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα 
αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Ειδικότερα: 
10.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε κανένα τρίτο πρόσωπο 
προς τον Ανάδοχο ή την Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την 
προηγούμενη δική του έγκριση. 
10.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται 
όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως 
εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το 
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νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για δικό του 
λογαριασμό και για τις δικές του πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 
10.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε σύγκρουση των συμφερόντων του με τα συμφέροντα 
της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην 
κατοχή του και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του 
λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται 
στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του 
Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 
10.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα 
ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και 
μετά τη λήξη του Έργου. 
10.5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ 
συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα 
μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων 
εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του 
από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την 
αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας. 
10.6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή 
της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η 
εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
10.7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και 
αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές . 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Το Έργο εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης οι οποίες 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά του 
Αναδόχου. 
Οι Τεχνικές προδιαγραφές του Έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και η διαδικασία παραλαβής του θα 
παρουσιαστούν αναλυτικά στο Παράρτημα που θα συνοδεύει την παρούσα Σύμβαση και θα διαμορφωθούν με 
βάση τους όρους της Διακήρυξης και την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου γίνεται εντός 45 ημερών από την υπογραφή της παρούσης. 
Η παραλαβή θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής, με διενέργεια ποσοτικού, ποιοτικού, και λειτουργικού ελέγχου, ή με οποιοδήποτε άλλο 
ενδεικνυόμενο τρόπο θα απαιτηθεί κατά την κρίση της. 
Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων από τους όρους της Σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει 
εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας 
παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το θεραπεύσει 
κατάλληλα εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 
Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και κατά συνέπεια τροποποιείται, αναλόγως της 
ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου (οι χρόνοι επανυποβολής δεν 
προσμετρώνται στο χρονοδιάγραμμα). 
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του Έργου, εάν η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει 
μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αρχή δέκα (10) 
ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 
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Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, 
παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η Επιτροπή 
Παραλαβής μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των όρων αυτής ή της 
Διακήρυξης, της πράξης κατακύρωσης και της προσφοράς του Αναδόχου. Οι τροποποιήσεις πραγματοποιούνται 
κατόπιν έγγραφης επαρκώς αιτιολογημένης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης 
και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. Η ως άνω έγγραφη συμφωνία θα αποτελεί 
Παράρτημα της αρχικής Σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 
14.1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα του Έργου δεν παραδοθούν 
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2.5.5 της Διακήρυξης. 
14.1. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 2.5.5 της Διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

 
Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του 'Εργου ανέρχεται στο ποσό των €……………..………., ,πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ 23% εξ ευρώ ................................., ήτοι συνολικά στο ποσό των 
.............................................................. 
Η καθαρή αξία του Συμβατικού Τιμήματος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, 
κράτηση 0,10% στο συνολικό καθαρό ποσό της Σύμβασης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, 3% Χαρτόσημο επί κράτησης 
ΕΑΑΔΗΣΥ και εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του Χαρτοσήμου κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ. Επιπλέον από την αμοιβή του 
Αναδόχου παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
Στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνεται η αμοιβή και η κάθε είδους δαπάνη του Αναδόχου για τις ανάγκες της 
παράδοσης του εξοπλισμού, όπως το σύνολο αυτών αποτυπώνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, 
την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας. Η ανωτέρω τιμή νοείται για την παράδοση του Εξοπλισμού, με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα 
του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177, Αθήνα, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο Παράρτημα 3.2 
«Πίνακες Συμμόρφωσης». Το Συμβατικό Τίμημα θα παραμείνει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της παρούσας 
σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμιά μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Η εξόφληση του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνει μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που θα εκδώσει η 
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία Ασύλου στο όνομα της εταιρείας και θα 
εξοφληθεί αφού παρακρατηθούν οι κρατήσεις.  
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Η πληρωμή της αξίας του Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Όλες οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της ΕΕ 
ή του ΕΟΧ, ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με τον ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Επίσης 
μπορούν να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε 
οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Όλες οι εγγυητικές 
επιστολές θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες και συνταγμένες σύμφωνα με τα υποδείγματα του 3.1 της 
Διακήρυξης του διαγωνισμού. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 
πρόσωπο που εξέδωσε εγγυητική επιστολή περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο 
Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη 
σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης κατέθεσε την υπ’ 
αριθ. ………………….. της Τράπεζας ……………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που 
καλύπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ποσού του Συμβατικού Τιμήματος, μη 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ποσού ……………………………………… (€ ……………..). 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ισχύει έως την ................. (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 3.1.2 της Διακήρυξης). 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 
Ο Ανάδοχος παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 
από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι, αν στην 
περίοδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών της εγγύησης καλής λειτουργίας, διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε από τα 
αγοραζόμενα είδη παρουσιάσει ελάττωμα, μετά από την υπόδειξη της Υπηρεσίας, υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει αμέσως, με άλλο, ίδιων ή καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, καινούργιο και αμεταχείριστο, 
γνήσιο και αυθεντικό και χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Τα νέα είδη θα καλύπτονται από τους 
ίδιους όρους με τους οποίους καλύπτονται και τα αρχικά.  
 

ΑΡΘΡΟ 20 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Η παρούσα σύμβαση ρητά συμφωνείται ότι διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή 
θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη 
διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια των 
Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
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ΑΡΘΡΟ 21 

ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να περιληφθούν 
στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος 
της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα δύο Μέρη αποδέχονται από κοινού ότι η Σύμβαση θα 
λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων και αμφότεροι με καλή πίστη συμφωνούν για τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να 
λύνονται τυχόν διενέξεις ή διαφορές. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 
Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών επί του ιδίου με 
την παρούσα του αντικειμένου. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση πραγματικής 
βούλησης των μερών για το συγκεκριμένο θέμα-αντικείμενο της Σύμβασης. 
 
Σε πίστωση της παρούσας, η Σύμβαση υπεγράφη από την Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενεργώντας εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και τον εκπρόσωπο 
του Αναδόχου, σε τρία (4) πρωτότυπα. 
Από τα τέσσερα πρωτότυπα τα τρία κατατέθηκαν στο Οικονομικό Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής, το δε άλλο 
έλαβε ο Ανάδοχος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
Για την Αναθέτουσα Αρχή 

Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Η Διευθύντρια 
 
 
 

Σταυροπούλου Μαρία 

Για τον Ανάδοχο 
(Επωνυμία Εταιρείας) 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο) 
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