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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αθήνα 12 ∆εκεµβρίου 2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ             Αριθµ. πρωτ. οικ. 40033 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ             
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Πληροφορίες : Ε. Κοντογιάννη 
Τηλέφωνο     : 213 136 1660                    
Φαξ              : 213 136 1667 
Ταχ. ∆/νση    : Σταδίου 31 
Ταχ. Κώδικας : 101 83 

 
ΘΕΜΑ : ∆ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τη 
«συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής (εξοπλισµός 
πληροφορικής και δικτυακές υποδοµές) του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό 
διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι και 31.12.2017». 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας, ∆ηµόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014), όπως ισχύει. 
β. Του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08-8-2016). 

γ. Του άρθρου 90 του Π.∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005). 
δ. Του Π.∆. 105/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών», (ΦΕΚ 193Α΄), 
όπως ισχύει. 

2.Την Α.Π. 41787/27-10-2014 Απόφαση τοποθέτησης Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων 
του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α:6ΩΟ3Ν-02Ρ). 
3. Τα από 08-11-2016 και 21-11-2016 Υπηρεσιακά Σηµειώµατα της ∆/νσης 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
4. Το Α.Π. 38226/29-11-2016 Πρωτογενές Αίτηµα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
(Α∆ΑΜ:16REQ005470943) 

5. Την Α.Π. 38292/30-11-2016 (Α∆Α:ΩΘΞΟ465ΦΘΕ-ΧΒΒ, Α∆ΑΜ:16REQ005520399) 
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονοµικό έτος 2017. 

6. Την Α.Π. 41562/27-11-2015 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. περί «Συγκρότησης επιτροπών 
διενέργειας διαγωνισµών και παραλαβής εργασιών και προµηθειών και Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων του Π.∆.118/2007 και των προσφυγών του Ν.3886/2010» 
(Α∆Α:ΩΥΗΝ465ΦΘΕ-Ο2Ρ), όπως ισχύει. 
7. Την Α.Π. 40032/12-12-2016 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. περί «Έγκρισης διενέργειας 

πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση και τεχνική 

υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής (εξοπλισµός πληροφορικής και δικτυακές 

υποδοµές) του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης µέχρι και 31.12.2017». 

8. Την αριθµ.∆Ι∆Κ/Φ.1/27098/12.10.2007 απόφαση του Υπουργού και των 
Υφυπουργών Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα του 
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Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, στο Γενικό Γραµµατέα της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταµένους των Οργανικών 
Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών»  (ΦΕΚ 2023/Β’/15-10-2007). 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

1. Πρόχειρο διαγωνισµό σε ευρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για 

την επιλογή αναδόχου για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδοµών 

πληροφορικής (εξοπλισµός πληροφορικής και δικτυακές υποδοµές) του Υπουργείου 

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι και 31.12.2017», σύµφωνα µε τους 

όρους της διακήρυξης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω Παραρτήµατα, 

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου δεν θα ξεπεράσει τις δεκαεννέα χιλιάδες 

ευρώ (19.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι τις είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες 

εξήντα ευρώ (23.560,00€), συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ 24%. 

3. 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 11-1-2017, ηµέρα 

Τετάρτη  και ώρα 13:00 στο κατάστηµα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 31, 

4ος  όροφος, Αθήνα. 

4. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους,  καταθέτοντάς 

τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο  εκπρόσωπό τους, στο 

κατάστηµα του ΥΠ.ΕΣ. (Σταδίου 31, 4ος όροφος, Αθήνα) 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 τον 

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. 

5. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’ ……………….ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ……………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ ……………….ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ ……………....ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’……………….ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 

           ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ ……………….ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
                                    (ΤΕΥ∆)  

                Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ 
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EΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:               
1. Γεν. ∆/ντή Οικ/κών Υπηρεσιών & ∆οικ.Υποστήριξης 
2. Γεν. ∆/ντή Ηλ. ∆ιακυβέρνησης και Εκλογών 
3. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (για τη 
    δηµοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.) 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (3 αντίγραφα)    
5. Μέλη Επιτροπής ∆ιενέργειας: 

- Κωνσταντίνο Μπαλιώτη 
- Αρχόντω Κορµπάκη 
- Φωτεινή Χατζηευθυµιάδη 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
∆ιαγωνισµός Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός σε ευρώ µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά. 

Αντικείµενο Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδοµών 
πληροφορικής (εξοπλισµός πληροφορικής και 
δικτυακές υποδοµές) του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Συγκεκριµένα, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
παράσχει έως 320 ώρες εργασίας στις 
εγκαταστάσεις του ΥΠ.ΕΣ. χωρίς εβδοµαδιαία 
δέσµευση, αλλά οποτεδήποτε µέσα στις εργάσιµες 
ηµέρες του χρονικού διαστήµατος ισχύος της 
σύµβασης. 
(ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 
 

Χρόνος Υλοποίησης  Από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 
έως 31-12-2017. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη Έως 19.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι έως 
23.560,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24% 

 Προϋπολογισµός που βαρύνει ΚΑΕ 0869  Ειδικού Φορέα 07-110 

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την εποµένη της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη και σύµφωνα µε την αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και τα 
παρακάτω άρθρα, ως  ακολούθως:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ 

 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΜΕΡΟΣ   Α:  

 

1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, έχει σκοπό τη συντήρηση και 
τεχνική υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής (εξοπλισµός πληροφορικής και 
δικτυακές υποδοµές) του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστηµα από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι και 31.12.2017. 

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

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 

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

Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στις (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 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 δεκαεννέα 
χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι είκοσι τριών χιλιάδων 
πεντακοσίων εξήντα ευρώ (23.560,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24% και η πληρωµή θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
πληρωµής στο όνοµα του αναδόχου, απολογιστικά, ως ακολούθως: 
1η:  31.3.17 
2η:  30.6.17 
3η:  30.9.17 
4η:  31.12.17 

 
Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής, 
διακόπτεται η χρηµατοδότηση της συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης, και 
καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις υπηρεσίες 
σύµφωνα µε τη σύµβαση ανάθεσης. 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). 

 
5. Χρόνος Υλοποίησης Έργου 
   Από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 31-12-2017. 
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6. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών 

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 από τον διαγωνιζόµενο, η δε 
αρµόδια επιτροπή διενέργειας κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις 
διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές 
έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

6.3 Προσφορές για µέρος του έργου που ορίζει η διακήρυξη απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

6.4 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν στον 
ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισµένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε 
κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται η  λέξη 
¨ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε 
περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.  

 
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 
 
• ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) 
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
• Σταδίου 31, Αθήνα, 4ος όροφος 
• ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 40033/12-12-2016 
• ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για τη «συντήρηση και 

τεχνική υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής (εξοπλισµός πληροφορικής και 
δικτυακές υποδοµές) του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστηµα από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι και 31.12.2017». 

 
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους : 

Α. Φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαµβάνει 
συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης  (ΤΕΥ∆) του 
άρθρου 79 παρ.4 ν.4412/2016 (Α 147) που βρίσκεται στο Παράρτηµα Ζ’ της 
παρούσας. 
 
Σηµειώνεται ότι το συµπληρωµένο ΤΕΥ∆ 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  ανωτέρω  έργου  που  
αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας.  
 
Γ. Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαµβάνει: 
1) την τιµή ανά ώρα των προσφερόµενων υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ 
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2) το ποσοστό ΦΠΑ και 
3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς.  
 
7.  ∆ικαίωµα Ματαίωσης 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας, διατηρεί το 
δικαίωµα, χωρίς καµία επιβάρυνση για το ∆ηµόσιο: 
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 Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά  που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνεται και 
µε την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί.  
 
 
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 
∆ικαιολογητικά 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 ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ., Τµήµα Προµηθειών και 
∆ιαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων, 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 των υποψηφίων αναδόχων από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
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διαγωνισµού. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό εις τριπλούν επί της 
αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, το οποίο παραδίδει στη ∆/νση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ., Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού και 
Εγκαταστάσεων, και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση.  
 
δ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά διαβιβάζονται σφραγισµένοι στη ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών Κ.Υ., Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων, και 
η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ. µεριµνά για την επιστροφή τους στους 
υποψηφίους αναδόχους, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 
 
ε. Η καθαρή τιµή (χωρίς ΦΠΑ) ανά ώρα 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 τη ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών Κ.Υ., Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων, 
οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή ∆ιενέργειας 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 έγγραφής 
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 τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
 
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 
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ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 
 
Μετά το πέρας του ελέγχου, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν  το οποίο 
παραδίδει στην ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ., Τµήµα Προµηθειών και 
∆ιαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση 
κατακύρωσης. 
 
          
3.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του 
πρόχειρου διαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την Α.Π. 41562/27-11-2015 Απόφαση 
του ΥΠ.ΕΣ. περί «Συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και παραλαβής 
εργασιών και προµηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Π.∆.118/2007 
και των προσφυγών του Ν.3886/2010» (Α∆Α:ΩΥΗΝ465ΦΘΕ-Ο2Ρ), όπως ισχύει. 
Η επιτροπή διενέργειας εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

    
4.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει 
µε απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 
     
5 .   ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΕΡΓΟΥ 
  
Η  παραλαβή του έργου θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή που θα συσταθεί µε 
µεταγενέστερη απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2017. 
 
6.    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
1. ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 
 

ΥΠ.ΕΣ. 
 

Υπουργείο Εσωτερικών  

CISCO Εταιρία κατασκευής συσκευών δικτύου 

HP Εταιρία κατασκευής Hardware 

DELL Εταιρία κατασκευής Hardware 

Microsoft Εταιρία κατασκευής προγραµµάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Oracle Εταιρία κατασκευής προγραµµάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Hardware 

συστηµικό 
λογισµικό   

λειτουργικό σύστηµα, antivirus,  DBMS, Web-server  

λειτουργικό 
σύστηµα 

το λογισµικό του λειτουργικού συστήµατος του Η/Υ 

Antivirus 
symantec 

το σύνολο των προγραµµάτων προστασίας από ιούς. 
Εταιρία κατασκευής προγραµµάτων προστασίας από ιούς. 

server εξυπηρετητής 

WINDOWS Το λειτουργικό σύστηµα της εταιρίας Microsoft 
DBMS, 
 Sql-server,  
Oracle-server 

Το λογισµικό διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, 
Το λογισµικό διαχείρισης βάσεων δεδοµένων της εταιρίας Microsoft, 
Το λογισµικό διαχείρισης βάσεων δεδοµένων της εταιρίας oracle 

VMware 
LINUX 
Hyper-V 

Virtualization software της εταιρίας VMware 
Το λειτουργικό σύστηµα linux 
Virtualization software της εταιρίας Microsoft 

Web-server,  
IIS-server 

ο εξυπηρετητής ηλεκτρονικών σελίδων. 
ο εξυπηρετητής ηλεκτρονικών σελίδων και εφαρµογών διαδικτύου της 
εταιρίας Microsoft 

Oracle  
application server 
infrastructure 
server 

Servers απαραίτητοι για την εξυπηρέτηση των εφαρµογών και των 
βάσεων δεδοµένων τεχνολογίας oracle 

Print-server ο εξυπηρετητής εκτυπωτών 

Firewall,  
PIX,ASA 
 
CSS 

Συσκευή προστασίας δικτύου από κακόβουλη πρόσβαση από το 
διαδίκτυο, 
Συσκευές προστασίας δικτύου από κακόβουλη πρόσβαση από το 
διαδίκτυο της εταιρίας CISCO. 
CISCO Content Services Switch.   

switch Συσκευή διασύνδεσης που χρησιµοποιείται κυρίως σε τοπικά δίκτυα 

router ∆ροµολογητής δικτύων 

MODEM Συσκευή µετατροπής ψηφιακού σήµατος σε σήµα συχνοτήτων και 
αντίστροφα 

Ενεργός συσκευή 
δικτύου 

Firewall , switch, router, modem 

καλωδίωση Όλες οι καλωδιώσεις δικτύου(αθωράκιστων συνεστραµµένων ζευγών 
χαλκού και οπτικών ινών) 

δίκτυο Όλες οι ενεργές συσκευές δικτύου και η καλωδίωση 

UPS Uninterruptible Power Supply 
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blade Τεχνολογία εξυπηρετητών για εξοικονόµηση χώρου, ενέργειας και 
καλωδιώσεων 

SAN Τεχνολογία αποθήκευσης δεδοµένων και διάθεσης τους σε δίκτυο 

 
 
2. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των 
servers  και του δικτύου που είναι εγκατεστηµένα στα κτίρια της κεντρικής υπηρεσίας 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
 
3. ΣΤΟΧΟΙ 
 

1. Η αποκατάσταση προβλήµατος ή βλάβης του υλικού και του εγκατεστηµένου 
συστηµικού λογισµικού  σε κάθε server ή στο δίκτυο το πολύ σε 24 ώρες από 
την άφιξη τεχνικού στην τοποθεσία εγκατάστασης των συστηµάτων. 

2. Υποβοήθηση στη διαχείριση συστηµάτων. 

 
 
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ 
1. Έλεγχος και προσδιορισµός βλάβης. 
2. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται προβληµατικού εξαρτήµατος υλικού. 
3. Επανεγκατάσταση εφόσον απαιτείται του λογισµικού που ρυθµίζει την 

λειτουργία του εξαρτήµατος που αντικαθίσταται(π.χ. σχετικός driver). 
4. Ρύθµιση εφόσον απαιτείται των σχετικών παραµέτρων υλικού και λογισµικού 

που επηρεάζονται από την εγκατάσταση του εξαρτήµατος που αντικαθίσταται 
(π.χ. παράµετροι για δικτυακές υπηρεσίες). 

 
Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΟΧΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ 

1. Έλεγχος και προσδιορισµός βλάβης. 
2. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται προβληµατικού σκληρού δίσκου. 
3. Επανεγκατάσταση όλου του συστηµικού λογισµικού εφόσον απαιτείται. 
4. Ρύθµιση παραµέτρων και επαναφορά λειτουργίας όπως ήταν πριν την 

επανεγκατάσταση και εφόσον είναι δυνατόν επαναφορά δεδοµένων από back-
up ή τον προηγούµενο σκληρό δίσκο 

 
Γ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
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1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
1.1. Ρύθµιση παραµέτρων. 
1.2. ∆ιαδικασία recovery και ότι ενέργειες είναι δυνατές για αποκατάσταση 

λειτουργίας. 
1.3. Επανεγκατάσταση εφόσον απαιτείται µε ρύθµιση παραµέτρων. 

2. DBMS-server 
2.1. Ρύθµιση παραµέτρων. 
2.2. Επανεγκατάσταση εφόσον απαιτείται µε ρύθµιση παραµέτρων και µεταφορά 

σχετικών αρχείων, ώστε να γίνει επαναφορά τους µετά την 
επανεγκατάσταση. 

3. Web-server 
3.1. Ρύθµιση παραµέτρων. 
3.2. Επανεγκατάσταση εφόσον απαιτείται µε ρύθµιση παραµέτρων και µεταφορά 

σχετικών αρχείων, ώστε να γίνει επαναφορά τους µετά την 
επανεγκατάσταση. 

4. Antivirus-server 
4.1. Ρύθµιση παραµέτρων, ενηµέρωση αρχείου ορισµού ιών(σε περίπτωση που 

κάποια δυσλειτουργία εµπόδιζε την οµαλή ενηµέρωση). 
4.2. Επανεγκατάσταση εφόσον απαιτείται µε ρύθµιση παραµέτρων και ενηµέρωση 

αρχείου ορισµού ιών. 
5. Λογισµικό διαχείρισης UPS 

5.1. Ρύθµιση παραµέτρων. 
5.2. Επανεγκατάσταση εφόσον απαιτείται µε ρύθµιση παραµέτρων. 

       
∆. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΩΝ 
Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβληµα  σε εγκατεστηµένο λογισµικό εξαιτίας ιού, 
γίνεται : 

1. Εκκαθάριση του ιού  
2. Ότι ρυθµίσεις χρειασθούν σε επιµέρους προγράµµατα ή όλο το συστηµικό 

λογισµικό για αποκατάσταση οµαλής λειτουργίας. 
3. Εάν είναι απαραίτητο, επανεγκατάσταση µέρους ή όλου του λογισµικού και 

ρύθµιση παραµέτρων και επαναφορά λειτουργίας όπως ήταν πριν την 
επανεγκατάσταση πριν παρουσιασθεί πρόβληµα 

Ο Ανάδοχος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση/επαναφορά 
αρχείων δεδοµένων. 
 
Ε. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
1. Επικαιροποίηση συστηµικού λογισµικού γίνεται µε την σύµφωνη γνώµη της 

∆/νσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και περιλαµβάνει εγκατάσταση service packs 
και patches. Ο ανάδοχος ενηµερώνει εγγράφως εφόσον ζητηθεί από τη ∆/νση 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για τα service packs και patches ανά δίµηνο, µε 
εξαίρεση έκτακτης ανάγκης που αφορά την ασφάλεια των συστηµάτων και 
χρειάζεται άµεσες ενέργειες. 

2. Εγκατάσταση βελτιωµένων εκδόσεων συστηµικού λογισµικού στις ενεργές 
συσκευές δικτύου σε συνεννόηση και µε σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης εφόσον αυτό βελτιώνει την λειτουργία και την 
ασφάλεια. 

 
ΣΤ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
1. Ορισµός χρηστών και δικαιωµάτων  στα resources του server και την ένταξή του 

σε δίκτυα και λογικές οντότητες (domain) για συγκεκριµένες εργασίες σε 
συνεννόηση και µε σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
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Απαγορεύεται τεχνικός του αναδόχου να µετατρέψει δικαιώµατα ή να 
εγκαταστήσει προγράµµατα σε ένα server χωρίς την έγκριση της ∆/νσης 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

2. Βασικές ρυθµίσεις ή και τροποποιήσεις στις παραµέτρους των διαχειριστών. 
 
Ζ. ∆ΙΚΤΥΑ 
1. ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

1.1. Ρύθµιση παραµέτρων. 
1.2. Αλλαγή ή τροποποίηση ή προσθήκη λειτουργίας(π.χ. ρύθµιση VLAN ή αλλαγή 

πολιτικής στο firewall). 
1.3. Επανεγκατάσταση εφόσον απαιτείται µε ρύθµιση παραµέτρων. 

2. ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ 
2.1. Εντοπισµός προβληµάτων σε κάθε είδους καλωδίωση στα κτίρια της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΣ. 
2.2. ∆ιορθωτικές ενέργειες γίνονται µόνο σε ακροδέκτες ή απολήξεις της 

καλωδίωσης, δηλαδή κατάργηση παλαιού ακροδέκτη ή απόληξης και 
τοποθέτηση καινούργιου. 

 
Η. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Η πρώτη προληπτική συντήρηση θα πραγµατοποιηθεί µε την έναρξη ισχύος της 
σύµβασης συντήρησης και θα περιλαµβάνει: 

1. Πλήρη έλεγχο υλικού και συστηµικού λογισµικού (καταγραφή αναλυτικών 
πληροφοριών ύστερα από υπόδειξη της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης). 

2. Επικαιροποίηση τεκµηρίωσης 
3. ∆ηµιουργία αναγκαίων back-up κατόπιν προτάσεως του αναδόχου ή της 

∆/νσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Κατά την έναρξη της σύµβασης να 
ληφθούν τα αναγκαία backup σε όλους τους server τόσο στο σύστηµα τους 
όσο και στα δεδοµένα των σκληρών δίσκων τους. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει 
και η διαδικασία του restore έτσι ώστε να ελεγχθεί η λειτουργία του Backup. 

4. Καθαρισµό των συσκευών από σκόνη σε συνεννόηση και µε σύµφωνη γνώµη 
της ∆/νσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, εφόσον ζητηθεί από τη ∆/νση 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

Προληπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας θα γίνει και στο τέλος του εξαµήνου από την 
έναρξη ισχύος της σύµβασης.  

 
 

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Υπεύθυνοι επικοινωνίας-παρακολούθησης υλοποίησης όρων σύµβασης 
1.1.  Η ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ. υποχρεούται να ορίσει 

υπεύθυνο µε αναπληρωτή, ο οποίος θα ενηµερώνει τον ανάδοχο για κάθε 
βλάβη και θα παρακολουθεί την υλοποίηση των όρων της σύµβασης.  

1.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο µε αναπληρωτή, στον οποίο θα 
απευθύνεται ο υπεύθυνος του ΥΠ.ΕΣ. για κάθε βλάβη ή άλλη 
προγραµµατισµένη εργασία και θα παρακολουθεί την υλοποίηση των όρων 
της σύµβασης.  

2. Αναγγελία βλάβης-προγραµµατισµός εργασιών συντήρησης 
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2.1. Η αναγγελία βλάβης γίνεται από τον υπεύθυνο του ΥΠ.ΕΣ. µε τηλεφωνική 
επικοινωνία  ή αποστολή του εντύπου αναγγελίας βλάβης-προβλήµατος µε E-
mail ή FAX και πιθανή τηλεφωνική συνεννόηση για περαιτέρω διευκρινήσεις. 

2.2. Ο προγραµµατισµός εργασιών γίνεται από τον υπεύθυνο του ΥΠ.ΕΣ. µε 
τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολή του εντύπου προγραµµατισµού 
εργασιών µε E-mail ή FAX και πιθανή τηλεφωνική συνεννόηση για περαιτέρω 
διευκρινίσεις. 

3. Χρόνος απόκρισης-Ωρες-Ηµέρες Παροχής Υπηρεσιών. 
Οι τριακόσιες είκοσι (320) ζητούµενες ώρες εργασίες του αναδόχου θα 
παρέχονται όλες τις ηµέρες του έτους και όλες τις ώρες της ηµέρας δηλαδή 
24Χ7Χ365. 
Ο χρόνος απόκρισης τεχνικού θα είναι µία (1) ώρα, εφόσον η κλήση 
πραγµατοποιείται από τις 07:00 µέχρι τις 21:00 και δύο (2) ώρες από τις 21:00 
έως τις 07:00.  

4. Έντυπα Επικοινωνίας - Βιβλίο συντήρησης 
Για την διευκόλυνση της επικοινωνίας (αναγγελία, αποκατάσταση) και της 
καταγραφής των γεγονότων που λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια εκτελέσεως της 
σύµβασης χρησιµοποιούνται τα παρακάτω: 
4.1. Έντυπο αναγγελίας βλάβης – προβλήµατος. Υπόδειγµα εντύπου στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’.  
4.2. Έντυπο προγραµµατισµένων εργασιών. Υπόδειγµα εντύπου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ε’.  
4.3. Το βιβλίο συντήρησης είναι το σύνολο των δελτίων επίσκεψης µηχανικού του 

αναδόχου.  
5. Αποκατάσταση βλάβης 

Ο µέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλάβης ορίζεται σε 24 ώρες από την 
άφιξη τεχνικού. Ο µέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλάβης  δεν ισχύει στις εξής 
παρακάτω εξαιρετικές περιπτώσεις όπου: 

1. Xρειάζονται ανταλλακτικά. Τότε ορίζεται σε 24 ώρες µετά την διάθεση των 
ανταλλακτικών και προϋποθέτει συµφωνία του ΥΠ.ΕΣ. για την ανάληψη 
της δαπάνης προµήθειας αυτών. 

2. Χρειάζεται µεταφορά/επαναφορά µεγάλων αρχείων για λόγους ασφαλείας. 
Ο χρόνος µεταφοράς/επαναφοράς αφαιρείται και ο υπόλοιπος χρόνος 
αποκατάστασης βλάβης ορίζεται σε 24  ώρες. 

3. Υπάρχει οµαδική προσβολή από ιούς σε περισσότερους από ένα servers. 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Πλήρης έλεγχος υλικού και συστηµικού λογισµικού 
2. Επικαιροποίηση και παράδοση τεκµηρίωσης 
3. ∆ηµιουργία αναγκαίων back-up 
4. Αρωγή στον επόµενο συντηρητή 

 
 
6. ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τεχνικούς µε επαγγελµατική κατάρτιση τεχνικού 
υλικού, δικτύων, συστηµικού λογισµικού για την κάλυψη των υποχρεώσεών του που 
απορρέουν από την σύµβαση µε τις παρακάτω δεξιότητες τουλάχιστον: 

1. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Microsoft Windows2003. 
2. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Microsoft Windows2012. 
3. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση VMware ESXi. 
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4. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Linux. 
5. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Symantec antivirus end point protection. 
6. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Λογισµικού διαχείρισης UPS APCpowerchute 
7. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Λογισµικού διαχείρισης UPS Powerware 9120. 
8. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση τεχνολογίας IBM BLADE. 
9. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση τεχνολογίας IBM SAN. 
10. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση CISCO PIX-Firewall. 
11. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση CISCO CSS 11501.  
12. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Cisco switches 3524 ,2950, 3508, 3550,router 

3640. 
13. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση HP switches V1910, HP 8206 zl, HP 2920. 
14. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση 3COM switches 7750, 4400. 
15. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Oracle. 
16. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Microsoft sql server. 
17. ∆ιαχείριση και εγκατάσταση IBM ΤΑPΕ LIBRARIES. 

 
Ο ανάδοχος θα καταθέσει βιογραφικά των τεχνικών υποστήριξης και θα 
προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία της εµπειρίας και των γνώσεων των τεχνικών. 
Κάθε ζητούµενη δεξιότητα θα καλύπτεται από δύο (2) τεχνικούς, ενώ ένας 
τεχνικός µπορεί να καλύπτει πολλές δεξιότητες. 

 
 
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει πιστοποίηση, σε ισχύ, ISO-9001/2008 για παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης εξοπλισµού πληροφορικής και IS0-27001:2013 για την 
ασφάλεια των πληροφοριών. 

 
 
8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
Κτίρια Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠ.ΕΣ. : 
Σταδίου 27 (8 όροφοι),  Σταδίου 29 (1 όροφος),  Σταδίου 31 (5 όροφοι), 
Ευαγγελιστρίας 2 (5 όροφοι), Μητροπόλεως 60 (3 όροφοι), ∆ραγατσανίου 8 (2 
όροφοι). 
Οι όροφοι κάθε κτιρίου εκτός εκείνου της Μητροπόλεως είναι συνδεδεµένοι µεταξύ 
τους µε οπτικές ίνες και UTP καλώδια. Στο κτίριο της Μητροπόλεως υπάρχουν µόνο 
UTP καλωδιώσεις. 
Όπου είναι απαραίτητο υπάρχουν συνδέσεις µε το δίκτυο σύζευξης (η υποστήριξη 
των συνδέσεων σύζευξης γίνεται από άλλο φορέα). 

 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HARDWARE, SYSTEM SOFTWARE 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 

Domain controllers, file και print servers 10 

Web-servers 8 

Sql-servers 7 

Linux servers 10 
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Windows servers 30 

Oracle-DBservers  
Oracle-Application servers 
Oracle-Infrastrucure servers 

5 
3 
3 

VMware ESXi  7 

Microsoft  Hypervisor- 2012 2 

Antivirus-servers 3 

ΙΒΜ BLADES 
(ΙΒΜ BLADE  ΣΑΣΙ:1) 

14 

ΙΒΜ SAN  3 

HP ML-350 ή ML-370 11 

HP DL360 4 

DELL PowerEdge R420  
 

4 

Routers  
  CISCO 

 
1 

Cisco CSS 11501 3 

CISCO firewalls 
  Pix-firewalls:6 
  ASA firewall:1 

7 

SWITCHES  
Cisco:21 
HP: 36 
 

Όλων των κτιρίων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΕΣ. 
CISCO :21 

 
HP :36 

Καλωδίωση DATA Όλων των κτιρίων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΕΣ. 

UPS SHUTDOWN SOFTWARE 
APC Smart UPS SURT 10000 XLI: 6 
APC SRT10KXLI:1 
APC Smart UPS SURT 6000 XLI: 1 
UPS APC Smart UPS SURT 7500 XLI: 1 
Powerware 9120 2KVA: 6 

 
15 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    
IBM TotalStorage UltraScalable Tape 
Library 3584:1 
IBM TS 3200 TAPE LIBRARY EXPRESS:1 

 
 
 
2 
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9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
 
ΥΠ.ΕΣ. 

1. Κατά την άφιξη τεχνικού στις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.,  ο αρµόδιος  υπάλληλος του ΥΠ.ΕΣ. 
υποχρεούται να διευκολύνει τον τεχνικό στην εργασία του και να του δώσει οποιαδήποτε 
συµπληρωµατική πληροφορία σχετικά µε το πρόβληµα. 

2. Στην περίπτωση που χρειάζεται αντικατάσταση ανταλλακτικών που δεν καλύπτονται από 
εγγύηση, το ΥΠ.ΕΣ. οφείλει µετά από ενηµέρωση του αναδόχου για την απαιτούµενη 
δαπάνη προµήθειας, να απαντήσει για την συνέχιση ή όχι των εργασιών και εφόσον 
συµφωνεί για την προµήθεια των ανταλλακτικών να καλύψει την δαπάνη. Για 
ανταλλακτικά σε µηχανήµατα που είναι σε εγγύηση µετά την διάγνωση από τον ανάδοχο 
για την αντικατάστασή τους, το ΥΠ.ΕΣ. αναλαµβάνει τις περαιτέρω ενέργειες. 

3. Το ΥΠ.ΕΣ. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει αντικατάσταση τεχνικού συντήρησης. 
 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

1. Εάν απαιτηθεί αντικατάσταση τεχνικού συντήρησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει 
άλλον που να καλύπτει τα περιγραφόµενα στο `∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ`,  µε 
σύµφωνη γνώµη του ΥΠ.ΕΣ.   

2. Ο τεχνικός του αναδόχου εγκαθιστά µόνο προγράµµατα για τα οποία έχει νόµιµη άδεια το 
ΥΠ.ΕΣ. 

3. Οι εργασίες σε µηχανήµατα που είναι σε εγγύηση και δεν καλύπτονται από την εγγύηση 
περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.  

4. Εάν γίνει αντικατάσταση ανταλλακτικού από την προµηθεύτρια εταιρία στα πλαίσια 
εγγύησης o ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις απαραίτητες ενέργειες για την 
οµαλή λειτουργία του µηχανήµατος. 

5. Εάν απαιτηθεί αντικατάσταση µηχανήµατος λόγω σοβαρών προβληµάτων µέχρι την 
αποκατάσταση αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να θέσει σε πλήρη λειτουργία κατάλληλο 
µηχάνηµα που θα του διατεθεί από το ΥΠ.ΕΣ. 

6. Εάν προκύψει απόσυρση µηχανήµατος εξαιτίας µη συµφέρουσας επισκευής, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να θέσει σε πλήρη λειτουργία µηχάνηµα που θα του διατεθεί από το ΥΠ.ΕΣ. 

 
 

10. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ή προβληµάτων που οφείλονται σε φυσικές 
καταστροφές ή τροµοκρατικές ενέργειες ή αναρχικές πράξεις δεν συµπεριλαµβάνονται. 

2. Η παρούσα σύµβαση δεν καλύπτει  ειδικότερες απαιτήσεις και συµπληρωµατικές εργασίες 
για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων που είναι κρίσιµα για την 
προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών. 

 
 
11. ΡΗΤΡΕΣ - ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

 

1. Εάν ο µέγιστος χρόνος απόκρισης τεχνικού δεν τηρηθεί για τρείς (3) φορές σε ένα µήνα 
τότε γίνεται περικοπή της αµοιβής ίση µε το 1/50 της συνολικής αµοιβής στην επόµενη 
πληρωµή (σε κάθε επιπλέον τριάδα γίνεται αντίστοιχη περικοπή). 

2. Εάν ο χρόνος αποκατάστασης βλάβης υπερβεί κατά 24 ώρες του µέγιστου χρόνου 
αποκατάστασης βλάβης τότε για κάθε επιπλέον 24ωρο και συνολικά µέχρι 2 επιπλέον 
24ωρα γίνεται περικοπή ίση µε το 1/100 της συνολικής αµοιβής για κάθε µηχάνηµα. 
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3. Εάν ο µέγιστος χρόνος απόκρισης τεχνικού δεν τηρηθεί για εννέα (9) φορές σε δύο (2) 
συνεχείς µήνες τότε το ΥΠ.ΕΣ. µπορεί να καταγγείλει την σύµβαση. 

4. Εάν ο µέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλάβης δεν τηρηθεί για τρείς (3) φορές σε δύο (2) 
συνεχείς µήνες τότε το ΥΠ.ΕΣ. µπορεί να καταγγείλει την σύµβαση. 

 
 

12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% του 
συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση διακοπής 
συµβολαίου µε υπαιτιότητα του αναδόχου η εγγυητική επιστολή εκπίπτει υπέρ του Ελληνικού 
∆ηµοσίου. Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπάρχει στο Παράρτηµα ΣΤ΄, που 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
Εγγυητική επιστολή που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον απαιτούµενο στο 
Παράρτηµα ΣΤ’, δεν θα γίνεται δεκτή. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αξιολόγηση 

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της πλέον συµφέρουσας 
προσφοράς, έχουν ως εξής: 

 

Α) Βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς 

Η βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόµενο του σχετικού Φακέλου σε 
σχέση µε τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια: 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ(%) 

Κ1 ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Microsoft Windows2003. 4 

Κ2 ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Microsoft Windows2012. 8 

Κ3 ∆ιαχείριση και εγκατάσταση VMware ESXi. 6 

Κ4 ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Linux. 6 

Κ5 
∆ιαχείριση και εγκατάσταση Symantec antivirus end point 
protection. 6 

Κ6 
∆ιαχείριση και εγκατάσταση Λογισµικού διαχείρισης UPS  
APC powerchute 2 

Κ7 
∆ιαχείριση και εγκατάσταση Λογισµικού διαχείρισης UPS  
Powerware 9120 1 

Κ8 ∆ιαχείριση και εγκατάσταση τεχνολογίας IBM BLADE. 6 

Κ9 ∆ιαχείριση και εγκατάσταση τεχνολογίας IBM SAN. 4 

Κ10 ∆ιαχείριση και εγκατάσταση CISCO Firewall. 10 

Κ11 ∆ιαχείριση και εγκατάσταση CISCO CSS 11501. 3 

Κ12 
∆ιαχείριση και εγκατάσταση  Cisco switches 3524 ,2950, 
3508,3550, router 3640. 5 

Κ13 ∆ιαχείριση και εγκατάσταση  3COM switches 7750, 4400. 5 

K14 
∆ιαχείριση και εγκατάσταση HP switches V1910, HP 8206 zl, 
HP 2920 6 

Κ15 ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Oracle. 6 

Κ16 ∆ιαχείριση και εγκατάσταση Microsoft sql server. 4 

Κ17 ∆ιαχείριση και εγκατάσταση  IBM ΤΑPΕ LIBRARIES. 3 

Κ18 ISO 9001/2008 Παροχής Υπηρεσιών 15 

  ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
Ο ανάδοχος θα καταθέσει βιογραφικά των τεχνικών υποστήριξης και θα προσκοµίσει 
αποδεικτικά στοιχεία της εµπειρίας και των γνώσεων των τεχνικών.  
 
Κάθε ζητούµενη δεξιότητα θα καλύπτεται από δύο (2) τεχνικούς, ενώ ένας τεχνικός 
µπορεί να καλύπτει πολλές δεξιότητες. 

Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία 
είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται  ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Β) Αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά είναι διατυπωµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη και 
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δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου, σηµειώνεται η συνολική προσφερόµενη αµοιβή 
του υποψηφίου αναδόχου. 

 

Γ) Τελικό Αποτέλεσµα 

Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών, γίνεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο, όπου η 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο 
λόγο (Λ): 

 

                                           Τιµή προσφοράς 

                          Λ =  ------------------------------------------ 

                                  Βαθµολογία Τεχνικής προσφοράς 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΒΛΑΒΗΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Ηµερ. Κλήσης τεχνικού:___________________                       Ώρα  κλήσης:___________ 
 
Ηµερ. επίσκεψης ΥΠ.ΕΣ. :____________    Ώρα επίσκ. :________   Χρόνος απασχ.(ώρες) :___ 
 
 
ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 
Κτίριο (οδός και αριθµός):__________________         όροφος:________     γραφείο:__________ 
 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:__________________ 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 
Serial Number:    SERVER ΣΥΣΚΕΥΗ 

∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΛΛΟ 

   
 

 
Kατασκευάστρια εταιρία,   µοντέλο: ___________________________________________________ 
 
Αλλα χρήσιµα στοιχεία:  _____________________________________________________________ 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ     
 
Απόφαση προµήθειας(αριθ. πρωτ,/ηµερ.):_____________                   Ηµερ.   παραλαβής:_________ 
 
Ηµεροµηνία λήξης εγγύησης για επιδιόρθωση στο  ΥΠ.ΕΣ.:_____________________________ 
 
Ηµεροµηνία λήξης εγγ. για επιδιόρθωση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: ____________________________ 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆/ΝΣΗΣ ΗΛ. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Ηµερ. Αποστολής:___________________       
         
Ηµερ. Εκτέλεσης εργασιών στο  ΥΠ.ΕΣ.:____________   
 
 
ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 

Κτίριο (οδός, 
αριθµός)    

οροφος γραφεια 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

   

   

   

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆/ΝΣΗΣ ΗΛ. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
  

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα)   ……………………………. 
Ηµεροµηνία έκδοσης…………………………………. 
 
 
Προς:  Υπουργείο Εσωτερικών  
 

Ηµεροµηνία έκδοσης,............. 
 
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ……………….. για ευρώ ………………….……. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των 
εταιρειών α).…………β) …….., ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για 
την καλή εκτέλεση της σύµβασης που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο τη 
συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής (εξοπλισµός πληροφορικής και 
δικτυακές υποδοµές) του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης µέχρι και 31.12.2017, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. …………. διακήρυξή σας. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[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 φορέαi  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. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [93914] 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Σταδίου 31, Αθήνα, Τ.Κ. 10183 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Ε. Κοντογιάννη 
- Τηλέφωνο: 213 136 1660 
- Ηλ. ταχυδροµείο: ekontogianni@ypes.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ypes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): 50312110-9 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 16REQ005470943 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : ΟΧΙ 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): ( 40033/12-12-2016) 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

16PROC005563781 2016-12-13



  Α∆Α:ΩΝΥΘ465ΦΘΕ-ΝΟΚ 
 

Σελίδα 25 από 39 

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: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (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 
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, 

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

 
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 ΤΕΥ∆ 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 ΤΕΥ∆ 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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∆: 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: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίαςxiv· 

6. 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) ∆ιάρκεια 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 
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  
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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; ∆ιευκρινήστε: 
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: 
- ∆ιευκρινίστε 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 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 
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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 
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 

[] Ναι [] Όχι 
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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 ∆ήλωσης 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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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε 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. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα 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.” 

viii Σύμφωνα 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.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και 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). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
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. 
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xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

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

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
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”. 

xv Όπως 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.". 

xvi Η 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην 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).  

xxiii Σημειώνεται 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ 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) 

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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