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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ         
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑΜ: 18PROC003416946
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ            ΑΔΑ: 7ΥΖΖ465ΧΘ7-ΝΧ6
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018
Ταχ. Δ/νση    : Σταδίου 31 Αρ. πρωτ.: 35476
Ταχ. Κώδικας : 101 83
Πληροφορίες : Ευγ. Τζώρτζη
Τηλέφωνο     : 213 136 1658                   
Φαξ              : 213 136 1631
E-mail           : e.tzortzi@ypes.gr

ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την 
προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ    
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014), όπως ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08-8-2016), όπως ισχύει.
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. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», (ΦΕΚ 180/Α΄/23-10-2017).
2. 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)
3. Τη με αρ. 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).
4. Τη με αρ.πρωτ. 42958/15-12-2017 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. περί «Συγκρότησης επιτροπών 
διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής εργασιών και προμηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων του ν.4412/2016» (ΑΔΑ: 65ΠΛ465ΧΘ7-1ΝΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 
πρωτ. 2162/23-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ6465ΧΘ7-ΥΧΦ) και αρ. πρωτ. 26731/08-06-2018 
(ΑΔΑ:7ΧΜ9465ΧΘ7-0ΛΖ Αποφάσεις.
5. Το από 03-04-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη 
διεξαγωγή του εν λόγω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
6. Το με αρ. πρωτ. 13627/23-04-2018 Πρωτογενές Αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
(ΑΔΑΜ:18REQ002983708)
7. Το με αρ.πρωτ. 14651/26-04-2018 τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Προμηθειών για την 
ανάληψη υποχρέωσης για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.
8. Τη με αρ. πρωτ. 24935/04-06-2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΜΗ465ΧΘ7-Κ24, ΑΔΑΜ:18REQ003320053) 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 1713, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού 
Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη 
για την προμήθεια σαρωτών και πολυμηχανημάτων στο πλαίσιο του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του ΥΠ.ΕΣ.
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9. Τη με αρ. πρωτ. 30384/25-06-2018 (ΑΔΑ:ΨΛΟΦ465ΧΘ7-ΙΗ9, ΑΔΑΜ:18REQ003320053) 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 1723, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού 
Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη 
για την προμήθεια διακομιστών-εξυπηρετητών, storage, συστήματος backup και λογισμικού 
backup στο πλαίσιο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού του ΥΠ.ΕΣ.
10. Τη με αρ. πρωτ. 35476/12-07-2018 απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
1. Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια 
εβδομήντα ευρώ (58.970,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι τις εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν 
είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (73.122,80€), 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 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’ ……………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ……………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’……………….ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ

        ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ ……………….ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
                                    (ΤΕΥΔ) 

                

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ
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EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:             
1. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικ. Υποστήριξης
2. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για τη
    δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.)
3. Δ/νση Προμηθειών και Υποδομών
4. Μέλη Επιτροπής Διενέργειας:
 Γεώργιος Πατερόπουλος
 Κωνσταντίνος Αναστασιάδης
 Δημήτριος Ρίζος

Και αναπληρωματικά μέλη:
 Άγγελος Κουλός
 Φώτιος Βίτσας
 Δήμητρα Χριστοχίδου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Αντικείμενο Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
(ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Χρόνος Υλοποίησης Το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών θα πρέπει 
να έχει παραδοθεί στο ΥΠ.ΕΣ. το αργότερο εντός 
τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το 
Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών της 
Δ/νση Προμηθειών και Υποδομών του ΥΠ.ΕΣ.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη Έως πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα 
ευρώ (58.970,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 
εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο 
ευρώ και ογδόντα λεπτά (73.122,80€), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Προϋπολογισμός που βαρύνει ΚΑΕ 1723 και 1713 του Ειδικού Φορέα 07-110, 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Διάρκεια 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 Διακήρυξη 
και σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου 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 προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

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

3. Δικαίωμα 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 πενήντα οκτώ χιλιάδες 
εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (58.970,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εβδομήντα τρεις 
χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (73.122,80€), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και η πληρωμή θα γίνει άπαξ για το σύνολο των 
προμηθευόμενων ειδών με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του 
αναδόχου.
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
Το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών θα πρέπει να έχει παραδοθεί στο ΥΠ.ΕΣ. το αργότερο 
εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν συνεννόησης με την 
αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και 
Υποδομών της Δ/νση Προμηθειών και Υποδομών του ΥΠ.ΕΣ.

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 
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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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 Σταδίου 31, Αθήνα, 4ος όροφος
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 35476/12-07-2018
5. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

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 (147/Α’) 
που βρίσκεται στο Παράρτημα Ζ’ 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  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 είδος, χωρίς ΦΠΑ
2) τη συνολική τιμή, χωρίς 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 Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από 
την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά  που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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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 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 
Προμηθειών και Υποδομών, 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 των 
υποψηφίων αναδόχων από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή συντάσσει 
σχετικό πρακτικό εις τριπλούν επί της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, το οποίο 
παραδίδει στη Δ/νση Προμηθειών και Υποδομών, 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 τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά διαβιβάζονται 
σφραγισμένοι στη Δ/νση Προμηθειών και Υποδομών, Τμήμα Προμηθειών, και η Δ/νση 
Προμηθειών και Υποδομών μεριμνά για την επιστροφή τους στους υποψηφίους αναδόχους, μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

ε. Η καθαρή τιμή για το σύνολο των ειδών (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 τη Δ/νση Προμηθειών και Υποδομών, Τμήμα Προμηθειών, 
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 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 
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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 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 Δ/νση Προμηθειών και Υποδομών, Τμήμα Προμηθειών 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. 42958/15-12-2017 Απόφαση συγκρότησης 
επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής εργασιών και προμηθειών και Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων του ν. 4412/2016. (ΑΔΑ: 65ΠΛ465ΧΘ7-1ΝΠ), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.
Η Επιτροπή διενέργειας εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
   
4.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- 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 Παραλαβής που συγκροτήθηκε με 
την Α.Π. 42958/15-12-2017 Απόφαση συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και 
παραλαβής εργασιών και προμηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του ν. 4412/2016. 
(ΑΔΑ: 65ΠΛ465ΧΘ7-1ΝΠ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ

Πίνακας 1. Εξοπλισμός.

Α/Α Περιγραφή Τεμάχια
1 Διακομιστής -Εξυπηρετητής 2

 Πίνακας συμμόρφωσης

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού

1. Τα τμήματα που συνθέτουν τον εξοπλισμό 

πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τα ISO, 

CE κλπ. standards ποιότητας που απαιτούνται 

από τον καταναλωτή (όπου σχετικές 

πιστοποιήσεις ισχύουν)

ΝΑΙ

2. Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να είναι rack 

mount (τα απαραίτητα rails να προσφερθούν)
ΝΑΙ

3. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι 

κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης 

τεχνολογίας. 

NAI

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ – SERVER
4. Να αναφερθούν: Τύπος, Κατασκευαστής, 

Σειρά, Μοντέλο και χρόνος ανακοίνωσης του. 

Το προσφερόμενο μοντέλο να είναι τελευταίας 

γενιάς και να έχει ανακοινωθεί επίσημα από 

τον κατασκευαστή τους τελευταίους 12 μήνες. 

ΝΑΙ

5. Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να είναι >=2U ΝΑΙ

6. Αριθμός προσφερόμενων εξυπηρετητών 2

7. Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών ανά 

εξυπηρετητή

2

8. Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών ανά 

εξυπηρετητή
1

9. Ο κάθε επεξεργαστής να διαθέτει τουλάχιστον 

12 πυρήνες (cores) με ελάχιστη συχνότητα 

στα 2.3 GHz βασισμένος στη τελευταίας γενιά 

αρχιτεκτονική της Intel (Skylake)

ΝΑΙ

10. Μητρική με υποστήριξη τουλάχιστον 3ΤΒ 

DDR-4 μνήμη
ΝΑΙ
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
11. Προσφερόμενη μνήμη 256GB 

χρησιμοποιώντας 32GB memory DIMMs
ΝΑΙ

12. Η προσφερόμενη μνήμη θα πρέπει να μπορεί 

να ελεγχθεί από τον εξυπηρετητή ότι έχει 

περάσει τα τεστ αυθεντικότητας και 

αξιοπιστίας του κατασκευαστή του 

εξυπηρετητή.

ΝΑΙ

13. Να προσφερθούν 4 Ethernet θύρες 1Gpbs 

έκαστη
ΝΑΙ

14. Να προσφερθούν 2 Ethernet (RJ45) θύρες 

10Gpbs έκαστη (10G-BASE-T)
NAI

15. Μια (1) VGA θύρα NAI

16. Ένα (1) MicroSD slot ΝΑΙ

17. Πέντε (5) USB 3.0 θύρες ΝΑΙ

18. Δυνατότητα υποστήριξης μέχρι έξι (6) 

εσωτερικές θύρες επέκτασης τεχνολογίας PCIe 

3.0.

NAI

19. Δυνατότητα για TPM (trusted platform 

module)

NAI

20. PCIe 12 Gbps SAS Raid Controller με 

υποστήριξη RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 και 

RAID 10 ADM (Advanced Data Mirroring) με 4 

GB Flash backed write cache (onboard κάρτα 

– να μην καταλαμβάνει PCIe θύρα). 

ΝΑΙ

21. Δυνατότητα για υποστήριξη μέχρι τριάντα 

(30) θέσεων δίσκων τεχνολογίας Hot Plug 

2.5”. Στη προσφερόμενη σύνθεση να 

προσφέρονται τουλάχιστον οχτώ (8) θέσεις 

δίσκων τεχνολογίας Hot plug 2.5”.

ΝΑΙ

22. Οι δίσκοι θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό 

προειδοποίησης με ενδεικτική λυχνία για μη 

αφαίρεση του λάθος δίσκου σε περίπτωση 

βλάβης.

ΝΑΙ

23. Να προσφερθούν 2 δίσκοι τεχνολογίας SAS 

Hot Plug χωρητικότητας 2.5” 600 GB έκαστος 

στις 15.000 στροφές

NAI

24. Δύο τροφοδοτικά εγκατεστημένα για 

redundancy >=500Watt
ΝΑΙ
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
25. Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να υποστηρίζει τις 

παρακάτω τεχνολογίες ασφαλείας

Administrator's password

UEFI

TPM 1.2

TPM 2.0

ΝΑΙ

26. Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να συμμορφώνεται 

με τα εξής Βιομηχανικά πρότυπα

ACPI 6.1 Compliant

PCIe 3.0 Compliant

PXE Support

WOL Support

USB 3.0 Support

Redfish API

ΝΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

27. Ενσωματωμένη διαχείριση (ελεγκτής) με 

Dedicated 1Gb NIC.
ΝΑΙ

28. O εξυπηρετητής να διαθέτει ενσωματωμένο 

μηχανισμό διαχείρισης (ελεγκτή) και 

προειδοποίησης ο οποίος να είναι agentless 

και να λειτουργεί με την άμεση σύνδεση του 

εξυπηρετητή στο δίκτυο και στην 

τροφοδοσία.

ΝΑΙ

29. Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω IPMI over 

LAN/DCMI, SSH CLI, Web GUI, Remote 

Syslog,  IPMI 2.0, DCMI.

ΝΑΙ

30. Υποστήριξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος 

διαχείρισης.

ΝΑΙ

31. Υποστήριξη Restful API καθώς και μηχανισμού 

ελέγχου ασφαλείας και ακεραιότητας των 

firmware (για όλα υποσυστήματα-components 

τα οποία βρίσκονται μέσα στον εξυπηρετητή) 

κατά την διάρκεια εκκίνησης του 

εξυπηρετητή.

ΝΑΙ

32. Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης: 

Virtual Serial Port Record και Playback, Virtual 

Folders, Virtual Media, Scripted Virtual Media.

ΝΑΙ

33. Να υπάρχει η δυνατότητα για Email Alerts. ΝΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
34. Εγγύηση κατασκευαστή 3 ετών με απόκριση 

την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 

ανταλλακτικά και εργασία.

NAI

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ STORAGE

Πίνακας 1. Εξοπλισμός.

Α/Α Περιγραφή Τεμάχια
1 STORAGE ( Όμοιο ή ισοδύναμο ) με 

HPE MSA 2052 SAN Dual Controller SFF 
Storage

2

2 Δίσκοι για τα παραπάνω storages,  
600GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port 
Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

44

3 Connectivity  1Gb RJ-45 iSCSI SFP+ 4-
pack Transceiver

2

 Πίνακας συμμόρφωσης

Access Type Block
Form Factor 2U, SFF 

Number of controllers per array 2
Number of host ports per array 8

FC host connectivity 8/16Gb
iSCSI host connectivity 1Gb 
SAS host connectivity 6/12Gb

Cache, per array
Max Read cache per array 8TB

Data (read/write) cache + system 
memory per array 16GB

Pool Capacity (with Large Pool 
Support) 562 TB (512 TiB)

RAID Levels supported: Virtual 
mode RAID 1, 5, 6, 10

Enclosures
Expansion Drive Enclosures 0-7 enclosures

LFF/SFF array/enclosure mixing Supported
Maximum number of drives per 

array enclosure 24 SFF

Maximum number of drives per 
drive enclosure 24 SFF

Drive enclosure interface type 6Gb SAS
Drives

Maximum total HDDs per array 192 SFF 
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Maximum total SSDs per array 192 SFF 
Max raw capacity per array 

enclosure 76.8 TB SFF 

Max raw capacity per drive 
enclosure 76.8 TB SFF 

Max raw capacity per array 614.4TB SFF 
Integrated SSDs 2x800GB Mixed Use SSDs
Drive Capacities

SFF SSDs (Mixed Use) 400GB, 800GB, 1.6TB, 3.2TB
LFF SSDs (Mixed Use) 400GB, 800GB

SFF HDDs
15K: 300GB, 600GB, 900GB

10K: 300GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB
7.2K: 1.0TB, 2.0TB

LFF HDDs 7.2K: 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB
SEDs Encryption not supported

Software Features

Thin Technologies Thin Provisioning, Space Reclamation, Thin 
Rebuild

Tiering Performance Tier, Standard Tier, Archive Tier

Replication Snapshots (512), Volume Copy, Remote 
Snaps

Quality of Service Virtual Tier Affinity
Bundled/Integrated Licenses Advanced Data Services LTU standard

Additional Features
Maximum number of volumes 512

Maximum number of snapshots 512
Maximum number of hosts 512

Maximum number of initiators 1024
Customer self-installable Yes
Customer self-repairable Yes

Customer self-upgradeable Yes

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BACKUP

Πίνακας 1. Εξοπλισμός.

Α/Α Περιγραφή (όμοιο ή ισοδύναμο) Τεμάχια

1
HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 

External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe 
Plug-in Controller

1

2 HPE 2.0m External Mini SAS High Density 
to Mini SAS Cable 1

3 HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 
External Tape Drive 1

4 HPE LTO-6 Ultrium 6.25TB MP RW Data 
Cartridge 3

5 HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge 1
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4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ BACKUP

Πίνακας 1. Εξοπλισμός

Α/Α Περιγραφή  (όμοιο ή ισοδύναμο) Τεμάχια
P-VASSTD-
VS-P0000-

U5

Veeam Backup Essentials Standard 2 
socket bundle Upgrade to Veeam 
Availability Suite Standard - Public Sector 

1

V-ESSSTD-
VS-P0ARE-

00

Annual Basic Maintenance Renewal 
Expired - Veeam Backup Essentials 
Standard 2 socket bundle 

1

V-ESSSTD-
VS-

P0ARW-00

Annual Basic Maintenance Renewal 
Expired (Fee Waived) - Veeam Backup 
Essentials Standard 2 socket bundle 

1

V-
VASSTD-

VS-P01AR-
00

Annual Basic Maintenance Renewal - 
Veeam Availability Suite Standard 2

P-VASSTD-
VS-P0000-

00

Veeam Availability Suite Standard - 
Public Sector 6

V-
VASSTD-

VS-
P01MR-00

Monthly Basic Maintenance Renewal - 
Veeam Availability Suite Standard 6

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΩΝ

Πίνακας 1. Εξοπλισμός.

Α/Α Περιγραφή Τεμάχια
1 ΣΑΡΩΤΕΣ 2

 Πίνακας συμμόρφωσης

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 Τύπος σαρωτή ADF, Α4 επίπεδος σαρωτής (A4 flatbed scanner)

2 Σάρωση διπλής 
όψης

ΝΑΙ

3 Ανάλυση 
σάρωσης,

1200 x 1200 dpi

4 Μέγεθος 
σάρωσης (ADF), 

215,9 x 1,016 mm
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μέγιστο

5
Ελάχιστο 
μέγεθος 

σάρωσης (ADF)

100 x 148 mm

6 Υποστηριζόμενες 
μορφές χαρτιών

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive

7
Ταχύτητα 
σάρωσης 

(κανονική, A4)

Έως 25 σελ./λεπτό

8
Αξιόπιστος 
ημερήσιος 

κύκλος εργασιών

3000 Σελίδες

9
Μορφές 
αρχείων, 

υποστηριζόμενες

 JPEG,TIFF,multi-TIFF,PDF,PDF/BATCH, SEARCHABLE 
PDF,

 SECURE PDF, PDF/A

10

Βασικά 
χαρακτηριστικά 

ψηφιακής 
αποστολής

1. Σάρωση σε email, σάρωση σε FTP, σάρωση σε φάκελο 
δικτύου, σάρωση για εκτύπωση (scan to print)

11 Συνδεσιμότητα 
(βασική)

2. USB 2.0,
3. Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T/FULL-

DUPLEX/HALF-DUPLEX)

12 Τύπος πίνακα 
(panel type)

5-line LCD

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

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πίνακας 1. Εξοπλισμός.

Α/Α Περιγραφή Τεμάχια
1 Πολυμηχανήματα 10

Πίνακας συμμόρφωσης

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση
1. Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

2.
Ταχύτητα 

ασπρόμαυρης 
εκτύπωσης

Έως 33 σελ./ Λεπτό
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3.
Κύκλος 

λειτουργίας  
(μηνιαίος,Α4)

Έως 50.000 σελίδες

4.
Ποιότητα 

εκτύπωσης 
(βέλτιστη)

Έως 1.200 x 1.200 dpi

5. Αριθμός δοχείων 
μελανιού

1 δοχείο μαύρου γραφίτη

7. Συνδεσιμότητα 
βασική

 1 Hi-Speed USB 2.0
 1 Ethernet 10/100Base-TX

 1 τηλεφωνική γραμμή (είσοδος)
 1 τηλεφωνική γραμμή (έξοδος)

 Ασύρματη
 NFC

8. Βασική μνήμη 256 MB

9. Χειρισμός Χαρτιού

Είσοδος χειρισμού 
χαρτιού, βασική

 Δίσκος εισόδου 250 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, JIS-B5, LEGAL

Τύποι μέσων Χαρτί , φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες

Βάρος μέσων, 
υποστηριζόμενο 60 έως 90 gsm

Βάρος μέσων, 
υποστηριζόμενο 

ADF
έως 75 gsm

Προδιαγραφές Σαρωτή

Τύπος σαρωτή ADF, επίπεδη επιφάνεια

Μορφή αρχείων 
σάρωσης JPG, TIFF, PDF, jpeg, xps

Ανάλυση σάρωσης, 
οπτική 600 x 600 dpi (έγχρωμη), 1.200 x 600 dpi (μονόχρωμη)

Μέγεθος σάρωσης, 
μέγιστο 215,9 x 297 mm

10.

Μέγεθος σάρωσης 
(ADF), μέγιστο 215,9 x 355,6 mm
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Ταχύτητα σάρωσης 
(μαύρο) Έως 42-43 σελ./λεπτό

Tαχύτητα σάρωσης 
(εγχρωμο) Έως 19-20 σελ./λεπτό

Χωρητικότητα 
αυτόματου 
τροφοδότη 
εγγράφων

50 φύλλα

Βασικά 
χαρακτηριστικά 

ψηφιακής 
αποστολής

7. Σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο δικτύου, 
FTP

Προδιαγραφές Αντιγραφικού

Ταχύτητα 
αντιγραφής 
(κανονική)

Έως 33 αντίγραφα/λεπτό

Ταχύτητα 
φωτοαντιγραφής 
πρώτης σελίδας 

(μαύρο)

6.5 Δευτερόλεπτα

11.

Ρυθμίσεις 
σμίκρυνσης / 
μεγέθυνσης 
αντιγράφου

25 έως 400%

Προδιαγραφές Φαξ

Ταχύτητα MODEM ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps12.
Ταχύτητα 

μετάδοσης FAX < 3 Δευτερόλεπτα

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

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 
Δημοσίου. 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 Δ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 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 (παραλαβή) της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με 
αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 35476/12-07-2018 
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 Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, 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 Ε’

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 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. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [00036371]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Σταδίου 31, Αθήνα, Τ.Κ. 10183
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. Τζώρτζη
- Τηλέφωνο: 213 136 1658
- Ηλ. ταχυδρομείο: e.tzortzi@ypes.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ypes.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): 31710000-6
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ002983708
- 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: 35476/12-
07-2018

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 
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 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: 

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:
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) 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 
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; 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:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxv; 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): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[…...........]

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

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

[...................…]

[] 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:

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 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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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 
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της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

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 )

xviiΕπαναλάβετε 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. 

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). 

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.
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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)

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. 


