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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  εξοπλισμού
πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του  ν. 4270/2014  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  -  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ143/Α΄/28-6-2014)
όπως ισχύει.
β. Του ν.  4412/2016 (Α’  147)  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών και  υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
γ.  Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005). 
δ.  Του  π.δ.  105/2014 «Οργανισμός  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.»,  (ΦΕΚ 193Α΄)  όπως
ισχύει.
ε. Την αριθμ. 137954/22-12-2016 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας περί
«Ρυθμίσεων  για  την  παροχή  Κεντρικών  και  Επικουρικών  δραστηριοτήτων  αγορών
προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β)
του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β’ 4515/30-12-2016)
στ. Την αριθμ. 20886/20-2-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί
« Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών
της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
2. Την με αριθμ. 7094/25-02-2015 Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., Κωνσταντίνου-Νικολάου Πουλάκη (ΦΕΚ 102/Υ.Ο.Δ.Δ./05-03-2015).
3. Το από 08-05-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.  Το Α.Π. 15429/29-05-2017 Πρωτογενές Αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:
17REQ006256190).
5. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης για την προμήθεια
εξοπλισμού  πληροφορικής  για  τις  ανάγκες  του  ΥΠ.ΕΣ.,  είναι  εντός  του  εγκεκριμένου
ποσοστού διάθεσης, βάσει της με αριθμ πρωτ: 18499/02-06-2017 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.
και της με α.α  44668 καταχώρησης του βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της
Υπηρεσίας μας περί διάθεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
(ΑΔΑ:ΩΝ59465ΧΘ7-ΔΜ1) (ΑΔΑΜ: 17REQ006284464).
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6.  Την  Α.Π.  812/12-01-2017  Απόφαση  του  ΥΠ.ΕΣ.  περί  «Συγκρότησης  επιτροπών
διενέργειας  διαγωνισμών  και  παραλαβής  εργασιών  και  προμηθειών  και  Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του ν.4412/2016» (ΑΔΑ:Ω0Ξ7465ΧΘ7-Ε3Υ), όπως
ισχύει.
7. Την Α.Π. 17865/13-6-2017 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. περί  «Έγκρισης διενέργειας πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.». 
8. Την αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.1/27098/12.10.2007 απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών
Εσωτερικών  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  στο  Γενικό  Γραμματέα  του  Υπουργείου
Εσωτερικών,  στο  Γενικό  Γραμματέα  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημόσιας  Διοίκησης  και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών»
(ΦΕΚ 2023/Β’/15-10-2007).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  για  την  προμήθεια  εξοπλισμού  πληροφορικής,  ως
αναλύεται  στον  κατωτέρω  πίνακα,  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Υπουργείου
Εσωτερικών:

A/A Περιγραφή Τεμάχια
1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 42
2 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 30
3 Φορητοί Υπολογιστές 2
4 Πολυμηχανήματα 10
5 Πολυμηχανήματα  2
6 NAS STORAGE 4
7 Μεταγωγέας (SWITCH) ΣΥΖΕΥΞΗΣ 2
8 Μεταγωγέας  (SWITCH) Ειδικού Ληξιαρχείου 3
9 Σκληροί Δίσκοι RACK MOUNTABLE SERVER & STORAGE 15
10 UPS 5
11 Πληκτρολόγια 30
12 Ποντίκια για υπολογιστές 30
13 Μεταγωγέας- SWITCH 5
14 Σκληρός Δίσκος pc και SAN 50
15 Κάρτες Μνήμης 40
16 Docking Station Sata 2.5/3.5’’ to USB 3.0 2
17 Τροφοδοτικά για υπολογιστές 5
18 Ηλεκτρονική Γραφίδα 1
19 Οθόνη Προβολής Projector 2

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια δεν θα υπερβαίνει το ποσό των
πενήντα  οκτώ  χιλιάδων  ευρώ (58.000,00  €)  πλέον  ΦΠΑ  24%,  ήτοι  των
εβδομήντα  ένα  χιλιάδων  εννιακοσίων  είκοσι  ευρώ  (71.920,00€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού
Φορέα  07/110  και  ΚΑΕ  1723  του  προϋπολογισμού  εξόδων  του  ΥΠ.ΕΣ.
οικονομικού  έτους  2017.  Συγκεκριμένα  για  την  προμήθεια  των  Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών το ποσό της σύμβασης δεν θα ξεπερνά το ποσό των 20.000,00€
πλέον ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την αριθμ. 20886/20-2-2017 (ΦΕΚ 663/Β/2-3-
2017)  Απόφαση  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Οικονομίας  και  δύναται  η
αναθέτουσα αρχή κατά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
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να κατακυρώσει μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 20% της συνολικής
προκηρυχθείσας ποσότητας.

Η Επιτροπή Διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού, που ορίστηκε με την Α.Π. 812/12-
01-2017 Απόφαση, όπως ισχύει, έχει ως έργο την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγησή
των προσφορών, τη σύνταξη πρακτικών εις τριπλούν, καθώς και την υποβολή πρότασης
αποτελέσματος  για  τον  ανωτέρω  διαγωνισμό.  Η  Επιτροπή  δύναται  να  ζητά  τη  γνώμη
Ειδικών, για εξειδικευμένα τεχνικά και  νομικά θέματα σχετικά με το διαγωνισμό,  και  θα
λειτουργεί  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  συλλογικών  οργάνων  εντός  του
κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών. 

Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  υποβάλλουν
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 4 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 π.μ., στον 4ο όροφο του κτιρίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  επί της οδού
Σταδίου 31 στην Αθήνα.
Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλουν  το  φάκελο  προσφοράς  τους,   καταθέτοντάς  τον
αυτοπροσώπως  ή  με  ειδικά  προς  τούτο  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπό  τους,  στη  Δ/νση
Οικονομικών  Υπηρεσιών  Κ.Υ.  (Σταδίου  31,  Αθήνα,  4ος όροφος)  ή  αποστέλλοντάς  τον
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή  courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση
της  ταχυδρομικής  αποστολής,  το  ΥΠ.ΕΣ.  ουδεμία  ευθύνη  φέρει  για  το  χρόνο  και  το
περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Εκτός  του  φακέλου  της  προσφοράς  θα  υπάρχει  υποχρεωτικά  σχετικό
διαβιβαστικό με τα στοιχεία του διαγωνισμού, το οποίο θα πρωτοκολλείται στο
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη που βρίσκεται
στο κτίριο επί της οδού Σταδίου 27 1  ος   όροφος.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ……………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ……………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ……………….ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
                                                (ΤΕΥΔ) 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (3 αντίγραφα)
2. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
3. Μέλη Επιτροπής Διενέργειας κ.κ.

- Μαργαρίτα Καπανίρη
- Άγγελος Κουλός
- Αντώνιος Καψωμενάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ

Αντικείμενο
Προμήθεια  εξοπλισμού  πληροφορικής  για  τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (Σταδίου 31,
Αθήνα, 4ος όροφος)

Διάρκεια ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 58.000,00€  πλέον  ΦΠΑ  24%,  ήτοι  71.920,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Προϋπολογισμός που βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07/110 και ΚΑΕ
1723  του  προϋπολογισμού  εξόδων  του  ΥΠ.ΕΣ.
οικονομικού έτους 2017. 

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με  τους  όρους  που  περιέχονται  στην  παρούσα
Διακήρυξη και σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών και
τα παρακάτω άρθρα, ως  ακολούθως: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   B  ΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α: 

1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη
τιμή, έχει σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής
ως παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ,
και  θα  βαρύνει  την  πίστωση  του  Ειδικού  Φορέα  07/110  και  ΚΑΕ  1723  του
προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠ.ΕΣ., οικονομικού έτους 2017:

A/A Περιγραφή Τεμάχια
1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 42
2 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 30
3 Φορητοί Υπολογιστές 2
4 Πολυμηχανήματα 10
5 Πολυμηχανήματα  2
6 NAS STORAGE 4
7 Μεταγωγέας (SWITCH) ΣΥΖΕΥΞΗΣ 2
8 Μεταγωγέας   (SWITCH)  Ειδικού

Ληξιαρχείου 
3

9 Σκληροί Δίσκοι RACK MOUNTABLE SERVER
& STORAGE

15

10 UPS 5
11 Πληκτρολόγια 30
12 Ποντίκια για υπολογιστές 30
13 Μεταγωγέας- SWITCH 5
14 Σκληρός Δίσκος pc και SAN 50
15 Κάρτες Μνήμης 40
16 Docking Station Sata 2.5/3.5’’ to USB 3.0 2
17 Τροφοδοτικά για υπολογιστές 5
18 Ηλεκτρονική Γραφίδα 1
19 Οθόνη Προβολής Projector 2

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, το
οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσης.  

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,
γ) συνεταιρισμοί,
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών, 
που πληρούν  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  που καθορίζονται  στην  παρούσα
διακήρυξη.

Ο  όρος  "ανάδοχος"  αφορά  όλες  τις  προαναφερθείσες  στα  (α),  (β),  (γ)  και  (δ)
κατηγορίες.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου  να  υποβάλουν  την  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία
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υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη
ορισμένης  νομικής  μορφής  κριθεί  αναγκαία  για  την  ικανοποιητική  εκτέλεση  της
σύμβασης.

4.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει  το  ποσό  των πενήντα οκτώ
χιλιάδων ευρώ (58.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι των εβδομήντα ένα χιλιάδων
εννιακοσίων ευρώ (71.920,00  €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  και  θα
βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07/110 και ΚΑΕ 1723 του προϋπολογισμού εξόδων
του ΥΠ.ΕΣ. οικονομικού έτους 2017. 
Συγκεκριμένα για την προμήθεια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το ποσό της
σύμβασης δεν θα ξεπερνά το ποσό των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% σύμφωνα με
την αριθμ. 20886/20-2-2017 (ΦΕΚ 663/Β/2-3-2017) Απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Οικονομίας και δύναται η αναθέτουσα αρχή κατά την κατακύρωση
των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  να  κατακυρώσει  μεγαλύτερη  ποσότητα
κατά ποσοστό έως 20% της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας.

5. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α’/2016).

 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 200 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/2016).
 

6. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών

Προσφορές θα γίνουν αποδεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Προσφορές για
μέρος των υπό προμήθεια ειδών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές πρέπει:
6.1 να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που

αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα
6.2 να είναι  δακτυλογραφημένες και  να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις,  σβησίματα,

διαγραφές,  προσθήκες,  κλπ.  θα  πρέπει  να  είναι  με  τα  ίδια  στοιχεία  εκτυπωτικής
μηχανής  και  μονογραμμένες  κατά  φύλλο  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η  δε
αρμόδια  επιτροπή  αποσφράγισης  κατά  τον  έλεγχο  θα  μονογράψει  τις
διορθώσεις,  προσθήκες,  κλπ. και  γενικά θα επιβεβαιώνει ότι  αυτές έγιναν
πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.

6.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο) που θα τεθούν σε φάκελο σφραγισμένο. 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 Σταδίου 31, Αθήνα, 4ος όροφος
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. ΠΡΩΤ: 17866/13-06-2017

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις  ανάγκες
των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
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Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :

Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 ν.4412/2016(ΦΕΚ
147/Α’/08-8-2016), που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ της παρούσας.
Σημειώνεται ότι το συμπληρωμένο ΤΕΥΔ θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός
των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας
υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του  γνησίου  της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.

Β. Φάκελο  με  την ένδειξη  <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>   ο  οποίος  θα περιλαμβάνει  τα
τεχνικά  στοιχεία  σύμφωνα  με τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού που  αναφέρονται
στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’,  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσης.  

Γ. Φάκελο με την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, μέσα στον κυρίως φάκελο,
θα περιλαμβάνει τα είδη που περιέχονται στην τεχνική προσφορά με:
1) την προσφερόμενη τιμή ανά είδος χωρίς το ΦΠΑ
2) το ποσοστό ΦΠΑ και
3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

7.  Δικαίωμα Ματαίωσης

Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  μετά  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας,  διατηρεί  το
δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο:
Α. Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή
μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης.
Γ.  Να αποφασίσει  τη  ματαίωση  του διαγωνισμού και  να προσφύγει  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α’/08-8-2016).

ΜΕΡΟΣ Β:

    1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για  εκατόν είκοσι
(120)  ημέρες  από  την  επόμενη  μέρα  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  τους.
Προσφορά  που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη εκατόν είκοσι (120) ημερών.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με τη
λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
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2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των
τεχνικών  προσφορών  και  στη  συνέχεια  μονογράφονται  από  την  Επιτροπή  όλα  τα
Δικαιολογητικά  και  οι  Τεχνικές  Προσφορές  κατά  φύλλο.  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών
προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  και  φυλάσσονται  από  την
Επιτροπή. 

β. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται
σχετικό Πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή εις τριπλούν, το οποίο παραδίδεται στη Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ., Τμήμα Προμηθειών, και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική
απόφαση.

γ. Η  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών,  όσων  από  τις  τεχνικές  προσφορές
γίνονται  αποδεκτές,  σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  απόφαση,  γίνεται  κατόπιν  σχετικής
ειδοποίησης από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό
πρακτικό εις  τριπλούν επί  των οικονομικών προσφορών, το οποίο παραδίδει  στη Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ., Τμήμα Προμηθειών, και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική
απόφαση.

δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές,
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά  διαβιβάζονται  σφραγισμένοι  στη  Δ/νση  Οικονομικών  Υπηρεσιών  Κ.Υ.,  Τμήμα
Προμηθειών, η οποία μεριμνά για την επιστροφή τους στους υποψηφίους αναδόχους, μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

ε. Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.

στ. Για όλα τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση σε όλους
τους συμμετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας.

ζ. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις  αποκλίσεις από τους όρους και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού.

2.2   Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία,  οφείλει  να υποβάλει  στην Επιτροπή
Διενέργειας του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά,
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν:

1. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  έκδοσης  του
τελευταίου  εξαμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και
επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές
κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  και  ως  προς  τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
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3. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  έκδοσης  του
τελευταίου  εξαμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω έγγραφης
ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά νομικά  πρόσωπα)  και,  επίσης,  ότι  δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

4. Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την
ημέρα διενέργειας  του διαγωνισμού,  και  αφετέρου ότι  εξακολουθούν να
παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω  έγγραφης
ειδοποίησης.

5. Απόσπασμα σχετικού μητρώου,  όπως του ποινικού μητρώου ή,  ελλείψει
αυτού,  ισοδύναμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι  εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,  και  αφορά ιδίως στις
περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών
εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους  διαχειριστές,  ενώ  στις  περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  όπως  και  μέλη  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή μέλη
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Μετά το πέρας του ελέγχου, η επιτροπή καταρτίζει  πρακτικό, εις τριπλούν (3)  το οποίο
παραδίδει στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ., Τμήμα Προμηθειών, και η Αναθέτουσα
Αρχή εκδίδει απόφαση κατακύρωσης.

3.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας, η οποία έχει
συσταθεί με την Α.Π. 812/12-01-2017 (ΑΔΑ:Ω0Ξ7465ΧΘ7-Ε3Υ) απόφαση, όπως ισχύει.
Η Επιτροπή Διενέργειας εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
   
    4  .   ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

     5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος θα καταθέσει  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του
συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση αθέτησης
των όρων της σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου η εγγυητική επιστολή εκπίπτει υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
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     6.    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις  -  προσφυγές  υποβάλλονται  για  τους  λόγους  και  με  την  διαδικασία  που
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α’/08-8-2016).
 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Πίνακας 1
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  PC

Τεμάχια 42
Α/Α Περιγραφή Απαίτηση
1. Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Pro 64
2. Επεξεργαστής Intel® Core™ i3-7100 με γραφικά Intel HD 530 (3,*9 GHz, μνήμη

cache 3 MB, 2 πυρήνες).
3, Chipset Intel® H270
4. Βασική μνήμη 4 GB DDR4- SDRAM -2400MHz
5. Υποδοχές μνήμης 2 DIMM
6. Εσωτερική μονάδα 500 GB 7.200 rpm SATA
7. Μονάδα οπτικού δίσκου Λεπτή μονάδα SATA DVD-Writer
8. Γραφικά Intel® HD 530 
9. Θύρες Μπροστά:

2 USB 3.0, 1 ακουστικών, 1 μικροφώνου, 1 συσκευή ανάγνωσης

καρτών  SD  3  (προαιρετικά)

Πίσω:

2 USB 3.1,  4  USB 2.0,  1  σειριακή,  1  σειριακή (προαιρετικά),  1

παράλληλη  (προαιρετικά),  2  PS/2  (πληκτρολόγιο  και  ποντίκι),  1

VGA, 1 DisplayPort, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 RJ-45 

10. Ήχος Τεχνολογία  διαχείρισης  ήχου  DTS Sound+™,  ήχος  HD με

κωδικοποιητή  Realtek ALC221VB (όλες  οι  θύρες  είναι

στερεοφωνικές),  μπροστινές  θύρες  μικροφώνου  και  ακουστικών

(3,5  mm),  πίσω θύρες εισόδου και  εξόδου (3,5  mm),  δυνατότητα

πολλαπλής ροής, εσωτερικό ηχείο
11. Διασύνδεση δικτύου

LAN Ενσωματωμένη κάρτα Realtek GbE
12. Τροφοδοσία

Εσωτερικό τροφοδοτικό 180 W με απόδοση 90%, ενεργό PFC
13. Ποντίκι

Ποντίκι USB ΗΡ
14. Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο HP USB Value
15. Διαχείριση Ασφάλειας Trusted Platform Module SLB9670TT1.2FW4.40  (TPM)  1.2  με

πιστοποίηση  Common Criteria EAL4+,  πεδίο  με  δυνατότητα

αναβάθμισης σε 2.0, απενεργοποίηση θυρών  SATA (μέσω  BIOS),

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση  σειριακών,  παράλληλων  και  USB

θυρών (μέσω BIOS), προαιρετική απενεργοποίηση θυρών USB στο

εργοστάσιο (δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη μέσω BIOS),

έλεγχος  εγγραφής/εκκίνησης  από  αφαιρούμενα  μέσα,  κωδικός

εκκίνησης  (μέσω  BIOS),  κωδικός  ρύθμισης  (μέσω  BIOS),  κιτ
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ασφάλειας  περιβλήματος  HP (1  θέση),  υποστήριξη  λουκέτων

περιβλήματος και συσκευών κλειδώματος με καλώδιο

16. Εγγύηση

Εγγύηση  τουλάχιστον  3  ετών  που  περιλαμβάνει  3  έτη  για

ανταλλακτικά,  εργασία  και  επιτόπου  εξυπηρέτηση  την  επόμενη

εργάσιμη ημέρα.
17 Γενική παραδοχή Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι οι ελάχιστες 

Πίνακας 2
Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Τεμάχια 30
1. Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος)  Τουλάχιστον 21,5΄΄
2. Λόγος διαστάσεων Ευρεία οθόνη (16:9)
3. Εγγενής ανάλυση 1920χ1080
4. Οπτική γωνία 170ο οριζόντια, 160ο κατακόρυφα
5. Λόγος αντίθεσης 1000:1 στατική
6. Χρόνος Απόκρισης 5ms(On/Οff)
7. Υποδοχή εισόδου HDMI,DVI,VGA, HDCP support
8. Εγγύηση Εγγύηση  τουλάχιστον  3  ετών  που  περιλαμβάνει  3  έτη  για

ανταλλακτικά,  εργασία  και  επιτόπου  εξυπηρέτηση  την  επόμενη

εργάσιμη ημέρα

Πίνακας 3
Φορητοί Υπολογιστές

Τεμάχια 2
Τύπος Φορητού: Laptop Laptop
Τύπος Χρήσης: Επαγγελματική Χρήση

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro (64bit)
Ηχεία: Stereo Speakers
Εισοδος Mic In: Ναι
Τύπος Μπαταρίας: 3 Cell Li-ion
Ethernet: 10/100/1000 Mbps
Ασύρματη Δικτύωση: Ναι
Τύπος Ασύρματης Δικτύωσης: 802.11ac, a/b/g/n
Bluetooth: Bluetooth 4.2
Card Reader: 3 in 1
Webcam: Ναι
Ανάλυση Webcam: 720p
Μέγεθος Οθόνης: 17.3''
Ανάλυση Οθόνης: 1920 x 1080
Τύπος Οθόνης: LED-Backlit Antiglare Display
Τύπος Επεξεργαστή: Intel Core i5
Μοντέλο Επεξεργαστή: Μοντέλο Επεξεργαστή: Intel® Core™ i5-7200U με γραφικά

Intel HD 620 (2,5 GHz, έως 3,1 GHz με την τεχνολογία Intel

Turbo Bo
Συχνότητα Επεξεργαστή: 2.50 Ghz
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Cache Επεξεργαστή: 3 MB
Μέγεθος Μνήμης RAM: 8 GB
Μέγιστη Επέκταση Μνήμης 16 GB
Τύπος Μνήμης: DDR4
Συχνότητα Μνήμης: 2133 MHz
Αριθμός Σκληρών Δίσκων: 1
Τύπος Σκληρών Δίσκων Solid State
Χωρητικότητα Δίσκων: 256 GB
Οπτικό Μέσο: DVD+/-RW SuperMulti Double Layer
Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών: Nvidia

Μνήμη Κάρτας Γραφικών: 2GB
Αριθμός Εισόδων USB 2 2
Αριθμός Εισόδων USB 3.0 2
Έξοδος HDMI Ναι
Εξοδος VGA: Ναι
Επιπλέον Δυνατότητες Σύνδεσης: 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου

Πίνακας 4
Πολυμηχανήματα

Τεμάχια 10

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

1. Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
2. Ταχύτητα

ασπρόμαυρης

εκτύπωσης

Έως 28 σελ./

λεπτό

3. Κύκλος  λειτουργίας

(μηνιαίος, Α4)

Έως 30.000 σελίδες

4. Ποιότητα  εκτύπωσης

(βέλτιστη)

Έως 1.200 x 1.200 dpi

5. Αριθμός  δοχείων

μελανιού

1 δοχείο μαύρου γραφίτη 
6. Δυνατότητα

ασύρματης

 Ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n

7. Συνδεσιμότητα βασική  1 Hi-Speed USB 2.0

 1 Hi-Speed USB 2.0 (host)

 1 Ethernet 10/100Base-TX

 1 τηλεφωνική γραμμή (είσοδος)8. Βασική μνήμη 256 MB

9. Χειρισμός Χαρτιού
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Είσοδος  χειρισμού

χαρτιού, βασική

Δίσκος  εισόδου  250  φύλλων

δίσκος προτεραιότητας 10 φύλλων

Έξοδος  χειρισμού

χαρτιού, βασική

 Δίσκος εξόδου 150 φύλλων

Μέγιστη  χωρητικότητα

εξόδου (φύλλα)

Μέχρι 150 φύλλα

Εκτύπωση διπλής όψης  Αυτόματη (βασική)

Υποστηριζόμενα  μεγέθη

μέσων

 A4, A5, A6, B5 (JIS)

Τύποι μέσων Χαρτί  (laser,  απλό,  φωτογραφικό,  σκληρό,  βέλβετ),

φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, καρτ ποστάλ

Βάρος  μέσων,

υποστηριζόμενο

60 έως 163 g/m²

Βάρος  μέσων,

υποστηριζόμενο ADF

70 έως 90 g/m²

10. Προδιαγραφές Σαρωτή

Τύπος σαρωτή ADF, επίπεδη επιφάνεια

Μορφή  αρχείων

σάρωσης

JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Ανάλυση  σάρωσης,

οπτική

Έως 300  dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη,  ADF), έως

600 dpi (έγχρωμη, επίπεδη επιφάνεια), έως 1.200 dpi
Μέγεθος  σάρωσης,

μέγιστο

215,9 x 297 mm

Μέγεθος  σάρωσης

(ADF), μέγιστο

215,9 x 355,6 mm

Ελάχιστο  μέγεθος

σάρωσης (ADF)

148,5 x 210 mm

Ταχύτητα  σάρωσης

(κανονική, A4)

Έως 15 σελ./λεπτό

Χωρητικότητα

αυτόματου  τροφοδότη

εγγράφων

35 φύλλα

Βασικά  χαρακτηριστικά

ψηφιακής αποστολής

 Σάρωση  σε  email,  σάρωση  σε  φάκελο

δικτύου

Μορφές  αρχείων,

υποστηριζόμενες

 PDF, JPG

11. Προδιαγραφές

Αντιγραφικού

Ταχύτητα  αντιγραφής

(κανονική)

Έως 28 αντίγραφα/λεπτό

Ανάλυση αντιγραφής 600 x 600 dpi
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Ρυθμίσεις  σμίκρυνσης  /

μεγέθυνσης αντιγράφου

25 έως 400%

Αντίγραφα,  μέγιστος

αριθμός

Έως 99 αντίγραφα

12. Προδιαγραφές Φαξ
Μνήμη φαξ Έως 1.000 σελίδες
Ανάλυση φαξ Έως 300 x 300 dpi 
Γρήγορες  κλήσεις,

μέγιστος αριθμός

Έως 120 αριθμοί

13. Συμβατά  λειτουργικά

συστήματα

Windows  10,  8.1,  8,  7:  32-bit  or  64-bit,  Windows

Vista 32Bit, Windows XP SP3 32-bit

14. Εγγύηση Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος για ανταλλακτικά

Πίνακας 5
Πολυμηχανήματα

Τεμάχια 2
α/α. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση
1 Ενσωματωμένο Τηλέφωνο Ναι
2 Μνήμη για γρήγορη Κλήση 200
3 Ταχύτητα μόντεμ 33,6Kbps (Super G3)

4 Μνήμη Κλήσης μίας Κίνησης Ναι
5 Μνήμη Αποστολής/Λήψης (MB) Ναι
6 Σελίδες που Συγκρατούνται στη Μνήμη 512
7 Σύστημα Αυτόματης Τροφοδότησης Χαρτιού (Φύλλα) 50
8 Τύπος σαρωτή Τροφοδοσία  φύλλων,  διπλή

όψη
9 Χωρητικότητα Χαρτιού (Φύλλα) 250
10 Ταχύτητα εκτύπωσης 25 σελίδες ανά λεπτό

11 Ταχύτητα αποστολής 3  δευτ./σελίδα  με  μόντεμ

33,6Kbps¹
12 Πλήκτρα μνήμης 39

13 1. Κωδικοί μνήμης 200

14 2. Ομάδες κλήσης Μέγ.  238  αριθμοί  /  Μέγ.  238

προορισμοί
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Πίνακας 6
NAS STORAGE

Τεμάχια 4
HARD DISC 4X3.5΄΄ SATA for internal
RAID RAID 0,1,5,6,10 and JBOD

ΣΥΝΔΕΣΗ 1ΧRJ-45,10/100/1000 BASE –TX Auto

MDI/MDI-X

3. CPU  >= 1 GHz

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2x  Rear  Usb  3.0,  LED  indicator:

Power(Blue),  System  Status,  LAN,

USB,  Sata,  Buttons:  Power/USB

Copy/Reset,  Configuration:  Fixed

IP/Dynamic  IP  address,  Transport

Protocols:  TCP/IP  (IPV6  &

IPV4)/AppleTalk,  File  Protocols:

SMB/CIFS/HTTP/HTTPS/FTP/AFP,

OS  Support:  Windows  XP/Windows

Server 2003 & after/Mac OS X/Linux,

Built-in  FTP  server  &  secure  FTP

server with bandwidth control, Supports

USB &  IPP  printers,  Web-based  user

interface
5. ΕΓΓΥΗΣΗ >= 2 ΕΤΗ

Πίνακας 7
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) ΣΥΖΕΥΞΗΣ

Τεμάχια 2
1. CATALYST  2960-Χ 24  GigE,

2x1G SFP, LAN lite

WS-C2960X-24TS-LL

2. AC  POWER  CORD  (Europe),

C13, CEE 7, 1.5 M

CAB-ACE

Το συγκεκριμένο switch αφορά στη σύνδεση του Σύζευξις και ύστερα από υπόδειξη του ΟΤΕ/συζευξις δεν

μπορεί να  αντικατασταθεί με κάποιο άλλο παρόμοιο.

Πίνακας 8
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH)  ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Τεμάχια 3
Product Type Layer 3

Ethernet Technology Gigabit Ethernet
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Input Voltage 120 V AC 
230 V AC 

0.10.1 MMANAGEMENTANAGEMENT SNMP v1, v2c, v3
RMON
MIB
DHCP
CLI
IMC
Telnet
Web Based Management

0.20.2 MMANAGEMENTANAGEMENT P PORTORT Yes

0.30.3 NNETWORKETWORK T TECHNOLOGYECHNOLOGY 1000Base-X 
10/100/1000Base-T 

0.40.4 PPOWEROWER S SOURCEOURCE Power Supply

0.50.5 PPORTORT/E/EXPANSIONXPANSION S SLOTLOT D DETAILSETAILS 4 x Gigabit Ethernet Expansion Slot (sfp)
24 x Gigabit Ethernet Network 

0.60.6 TTOTALOTAL N NUMBERUMBER  OFOF N NETWORKETWORK P PORTSORTS 24

0.70.7 FFORMORM F FACTORACTOR Rack-mountable

0.80.8 LLIMITEDIMITED W WARRANTYARRANTY Lifetime

Πίνακας 9
ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ RACK MOUNTABLE SERVER & STORAGE

Τεμάχια15
Α/Α Περιγραφή Τεμάχια
1 DELL  600  GB  SAS  10K  6GBPS  2.5΄΄

HARD DRIVE

DELL PN: 7YX58

SEAGATE MODEL: ST600MM0006

SEAGATE PN: 9WG066-150

4

2 EGO600FBDSR HP 600-GB 6G 10K 2.5

DP SAS HDD/ PN: 581286-B21

4

3 EGO300FBDSR HP 300-GB 6G 10K 2.5

DP SAS HDD/PN: 507127-B21

4

4 49Y2052 IBM 600-GB 10K 6G 2.5 SAS

HDD

3

17



ΑΔΑ: 6ΝΘ2465ΧΘ7-ΟΚΗ

Πίνακας 10
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)

UPS 8KVA  Τεμάχια 2

UPS 3 KVA Τεμάχια 3

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού UPS 8KVA  Τεμάχια 2

Α/Α Περιγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1 Tower UPS NAI

2 Ονομαστική ισχύς 8.000 VA/8.000 W

3 Ονομαστική τάση εξόδου 230V (220,240 V, δυνατότητα επιλογής από το χρήστη) 

4 Συχνότητα /Ανοχή εξόδου 
50/60Hz /  ±  3Hz (αυτόματη  ανίχνευση)  50/60  Hz ±  0,1  Hz 

(δυνατότητα επιλογής από το χρήστη)

5 Τοπολογία On-Line, διπλής μετατροπής

6
Online απόδοση  με  πλήρες  

φορτίο (τυπική)
94%

7

Απόδοση οικολογικού τρόπου 

λειτουργίας με πλήρες φορτίο  

(τυπική)

98%

8
Συνδέσεις  εξόδου

(Εναλλασσόμενες ομάδες)

6  x  IEC  320  C13  

4  x  IEC  320  C19  

1 x καλώδιο Hardwire 3 καλωδίων (L+N+G) 

9 Κυματομορφή εξόδου Ημιτονοειδής

10

Bypass

Εσωτερικό  Bypass

(Αυτόματο και Χειροκίνητο)

ΝΑΙ

11 Ονομαστική τάση εισόδου
230V, 400V, 3PH (δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη 220, 240,

380, 415V)
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12 Συνδέσεις εισόδου
Καλώδιο Hardwire  3 καλωδίων (1PH+N+G),  καλώδιο  Hardwire  5-

wire (3Ph+N+G)

13 Τύπος συσσωρευτών

Σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέως χωρίς ανάγκη συντήρησης,

με  αραιωμένο  ηλεκτρολύτη,  χωρίς  διαρροές,  3-5  έτους

διάρκειας ζωής.

14
Τυπικός χρόνος εφεδρείας με  

1/2 φορτίο (λεπτά)
14,5 λεπτά

15
Τυπικός χρόνος εφεδρείας με  

πλήρες φορτίο (λεπτά)
5,2 λεπτά

16

Δυνατότητα επέκτασης με την

τοποθέτηση  εξωτερικής

συστοιχίας.

NAI

17 Θύρες διασυνδέσεις

Να  διαθέτει  σειριακή  θύρα

επικοινωνίας  RJ-45 (10/100  Base-T), σειριακή (RJ-45),  USB (τύπος

B) και Smart-Slot

18 Πίνακας ελέγχου

Οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης με κείμενο και μιμικά διαγράμματα τα

οποία θα εμφανίζουν τις συνθήκες λειτουργίας, τις παραμέτρους του

συστήματος και τους συναγερμούς 

19

Software με  δυνατότητα

παρακολούθησης του UPS από

Η/Υ.

ΝΑΙ 

20

Κάρτα διαχείρισης  δικτύου με

παρακολούθηση

περιβάλλοντος. 

ΝΑΙ 

21

Εναλλασσόμενη  (ες)  ομάδες

(ες)  εξόδων.

Δυνατότητα  ελέγχου  μιας

ομάδας πριζών φορτίου εξόδου

ανεξάρτητα από το κύριο UPS.

ΝΑΙ
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22

Απενεργοποίηση  εισόδου

έκτακτης  ανάγκης  (EPO).

Απομακρυσμένη  διακοπή

λειτουργίας  του  UPS σε

περίπτωση πυρκαγιάς  ή άλλης

έκτακτης ανάγκης.

NAI (Συνδέσεις NO/NC)

H ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΝΑ  ΜΗΝ

ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ  ΤΟΥΣ  6

ΜΗΝΕΣ

ΝΑΙ

23 Εγγύηση
Τουλάχιστον Τρία (3) έτη για τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα/δύο έτη για

την μπαταρία.

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού UPS 3 KVA τεμάχια 3

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Διπλής μετατροπής (Double Conversion Online)
2 ΤΥΠΟΣ Tower
3 ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΕΞΟΔΟΥ Ημιτονοειδής
4 ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (VA) 3.0 kVA
5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Watt) 2.7 kW
6 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,9
7 ΤΆΣΗ ΕΞΌΔΟΥ 230VAC ±3%
8 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ FULL LOAD 

(ΛΕΠΤΑ) 
>=4 ΛΕΠΤΑ

9 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ HALF LOAD 
(ΛΕΠΤΑ) 

>=12 ΛΕΠΤΑ

10 ΤΥΠΟΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ SCHUKO CEE 7/EU1 , IEC-320 C20
11 ΤΥΠΟΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΕΞΟΔΟΥ IEC-320 C13
12 ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ RS-232, USB
13 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Μολύβδου κλειστού τύπου (στεγανές, χωρίς ανάγκη 

συντήρησης) εγκατεστημένες εντός του συστήματος
14 ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ LCD ΝΑΙ
15 ΑΥΤΌΜΑΤΟ SHUTDOWN 

SOFTWARE ΠΟΥ ΝΑ ΈΧΕΙ 
ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ SHUTDOWN ΣΕ VM

ΝΑΙ

16 H ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΑ
ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ

ΝΑΙ

17 ΕΓΓΥΗΣΗ Τουλάχιστον Τρία (3) έτη για τα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα/δύο έτη για την μπαταρία.
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Πίνακας 11
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

Τεμάχια 30
Γλώσσα Ελληνικά
Τεχνολογία σύνδεσης Ενσύρματη - USB
Χαρακτηριστικά Αδιάβροχο
Εγγύηση Εγγύηση 3 ετών
Χαρακτηριστικά πληκτρολογίου Εργονομικό, αδιάβροχο, Function Keys
Τύπος Desktop
Απαιτούμενο λειτουργικό Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, Linux Kernel 2.6.x ή

νεώτερο
Προτεινόμενη χρήση Σταθερός Υπολογιστής
Μπαταρία Όχι
Γλώσσα Ελληνικά
Τεχνολογία σύνδεσης Ενσύρματη - USB
Λειτουργία πλήκτρων/κουμπιών Όχι

Χρώμα Μαύρο

Πίνακας 12
ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Τεμάχια 30
Τύπος Ενσύρματο Ποντίκι
Προτεινόμενη χρήση Laptop - Desktop
Σχεδιασμός Για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες
Τεχνολογία σύνδεσης Ενσύρματη - USB
Τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης Οπτική
Αριθμός κουμπιών 4
Ανάλυση κίνησης 1000 dpi
Χαρακτηριστικά Τροχός κύλισης
Απαιτούμενο λειτουργικό Apple  MacOS  X  10.4.x  -  10.6.x,  Microsoft  Windows

Vista / XP / 7 / 8 /10
Χρώμα Μαύρο

Πίνακας 13
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) 

Τεμάχια 5
Τύπος Switch
Προτεινόμενη χρήση Επαγγελματική χρήση
Τύπος συσκευής Switch - 8 ports
Τύπος προτύπου Όχι
Μνήμη RAM Όχι
Μνήμη flash Όχι
Αριθμός θυρών 8
Ταχύτητα δεδομένων 10/100 Mbps
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Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων Όχι
Βοηθητικές θύρες δικτύου Όχι
Πρωτόκολλο απομακρυσμένης διαχείρισης Όχι
Τύπος επικοινωνίας Όχι
Χαρακτηριστικά Auto-negotiation,  auto-uplink  (auto  MDI/MDI-X),  store

and forward
Πηγή τροφοδοσίας (50/60 Hz)

Πίνακας 14
ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ PC & SAN 

Τεμάχια 50
Α/Α Περιγραφή Τεμάχια
1 Σκληρός δίσκος SSD 20
2 Σκληρός δίσκος HDD 1T 15
3 Σκληρός δίσκος HDD 2T 15
Τύπος Σκληρού Δίσκου Μέγεθος Χωρητικότητα Πρωτόκολλο Επικοινωνίας
SSD 2.5΄΄ 240 GB SATA III (6 Gbit/s)
HDD 3.5΄΄ 1 κ΄2 ΤΒ SATA III (6 Gbit/s)
Προσοχή: Ο δίσκος SSD θα συνοδεύεται από θήκη (Bracket) από 2.5’’ σε 3.5’’

Πίνακας 15
ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ 

Τεμάχια 40
Α/Α Περιγραφή Τεμάχια
1 Μνήμη DDR 2 20
2 Μνήμη DDR 3 20
Τύπος Μνήμης Χρήση Μέγεθος Μνήμης Ταχύτητα Μνήμης Module
PC2-6400 DDR2 
SDRAM

DESKTOP 2Gb 800 MHz 1

DDR3DDR3 DESKTOP 4Gb 1600 MHz 1

Πίνακας 16
DOCKING STATION SATA 2.5/3.5’’ to USB 3.0 

Τεμάχια 2
Εσωτερικές θέσεις SATA I/II/III.
Αλλες υποδοχές USB 3.0.
Ισχύς τροφοδοτικού AC 110 ~ 240 Input, DC 12V/3A Output.
Ελάχιστες απαιτήσεις Windows XP / Vista / 7 / 8.X / 10, Mac OS X 10.3 και νεότερα.
Υποστήριξη χωριτικότητας  Έως 2 TB
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Πίνακας 17
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ PC 

Τεμάχια 5
Τύπος : Active PFC

Τάση : 100V - 240V

Μέγιστη Ισχύς : 450 Watt

Αποσπώμενα καλώδια : Ναι

Mainboard : 1x

P4/P8 : 1x

PCI Express : 1x

SATA : 4x

Molex : 3x

FDD : 1x

Cooling : 1* 120mm

Διαστάσεις : 150mm x 86mm x 140mm

Energy-Efficiency : 80+ Bronze

Part Number : CP-9020101-EU

Εγγύηση : 5 έτη : Active PFC

Πίνακας 18
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΙΔΑ

Τεμάχια 1
 Ενεργή περιοχή216 x 135 mm

 ΜέγεθοςMedium

 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα4

 Πολλαπλής ΑφήςΝαι

 Επίπεδα Πίεσης1024

 Ανάλυση2540 dpi

 Ταχύτητα Ανάγνωσης Γραφίδας133pps

 Συμβατότητα με PC

Πίνακας 19
ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ PROJECTOR

Τεμάχια 2
Λόγος διαστάσεων 1:1

Ύψος θέασης οθόνης (Υ) 180 cm

Πλάτος θέασης οθόνης (Π 180 cm
Μορφοποίηση τετράγωνο
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Ενίσχυση 1.1

Γωνία θέασης οθόνης 120˚

Τοποθέτηση Δάπεδο

Χρώμα προϊόντος Μαύρο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη
διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Κ.Υ., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100004203]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Σταδίου 31, Αθήνα, Τ.Κ. 101 83
- Αρμόδιος για πληροφορίες:  Α. Μπαρουτά
- Τηλέφωνο: 213 136 1661
- Ηλ. ταχυδρομείο: abarouta@ypes.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ypes.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών (CPV:   30230000-0)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ006256190
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (17866-06-
2017): 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ   ̓  
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

α) [……]
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περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

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

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 
φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας  ζητούν ρητώς αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

A συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

B δωροδοκίαx,xi·

C απάτηxii·

D τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

E νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

F παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]
·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
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που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 

[] Ναι [] Όχι
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εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :
α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ...  [προσδιορισμός  της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται  στο μέρος Ι,  ενότητα Α],
προκειμένου  να αποκτήσει  πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις  οποίες  έχω
υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος
Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]   
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iΣε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 50 εργαζομένους  και  της  οποίας ο  ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

ivΈχει  δηλαδή ως  κύριο  σκοπό την  κοινωνική και  επαγγελματική  ένταξη  ατόμων με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων
ατόμων.

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή  τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192  της  31.7.2003,  σ.  54).  Περιλαμβάνει  επίσης  τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiiΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την



ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός  φορέας που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση από  τη συμμετοχή σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  εξακολούθηση,᾽
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των  φόρων ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.



xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ άρθρο 48.

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiiiΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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