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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Συντομογραφίες – γενικά 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΥΠΟ Υπουργείο Οικονομικών 

ΣΔΣ Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 

ΑΔΑ Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης 

ΑΔΑΜ Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

ΚΗΜΔΗΣ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

ΕΣΗΔΗΣ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

ΠΔΕ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ΤΠΕ  Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου  

ΚΑΕ Κωδικός Αριθμός Εσόδων – Εξόδων 

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

ΑΕ Ανώνυμη Εταιρεία 

ΟΕ Ομόρρυθμη Εταιρεία 

ΕΕ Ετερόρρυθμη Εταιρεία 

ΙΚΕ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

ΕΠΕ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

ΕΒΕΑ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας 

ΕΑΑΔΗΣΥ Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

ΕΕΕΣ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

ΓΕΜΗ Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

CPV Common Procurement Vocabulary (Κοινό Λεξιλόγιο για Δημόσιες Συμβάσεις) 

NUTS Nomenclature of Territorial Units for Statistics (Κοινή Ονοματολογία των 
Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων) 

ΕΔΔ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

ΥΔΔ Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 

ΕΠΠ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
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 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης,  

Πόλη Μυτιλήνη  

Ταχυδρομικός Κωδικός 81132 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL411 

Τηλέφωνο +30 22510 36142,+30 22510 36148,  

+30 22710 35023 

Φαξ +30 22510 36127 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr, 

m.simouli@aegean.gr  

 

Αρμόδιος για πληροφορίες επί των εγγράφων της 
σύμβασης 

Ελένη Κεντέρη, Αρετή Βατζάκα, Μαρία Σιμούλη   

Αρμόδιος για πληροφορίες επί των τεχνικών 
προδιαγραφών  

Μαριάννα Σάκκη, e-mail: msak@aegean.gr, 
τηλ.: 22510 36044 & 

Ειρήνη Γέραλη, e-mail: egeral@aegean.gr, τηλ.: 
22510 36040 

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

 

 

1.1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης). 

 

1.1.3 Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση. 
 

1.1.4 Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες και στη διαδικτυακή πύλη (www.aegean.gr  
Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις  Διαγωνισμοί Προμηθειών ή http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html). 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr/ 
 

mailto:ekenteri@aegean.gr
mailto:a.vatz@aegean.gr
mailto:m.simouli@aegean.gr
mailto:msak@aegean.gr
mailto:egeral@aegean.gr
http://www.aegean.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aegean.gr/
http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16. 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2014ΣΕ54600039 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ). 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Ο τίτλος της υπό ανάθεσης σύμβασης είναι «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού – επέκταση 
εγγυήσεων και συντηρήσεων εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου». 
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού – 
επέκτασης εγγυήσεων και συντηρήσεων εξοπλισμού πληροφορικής οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε Ομάδες και οι προς προμήθεια υπηρεσίες κατατάσσονται στους  
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπως παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ που 
ακολουθεί:  

 ΟΜΑΔΑ A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Κωδικός 

Είδους CPV 

Περιγραφή 

Υπηρεσίας CPV 

Περιγραφή υπηρεσίας Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητες 

A.1  50324100-3 Υπηρεσίες   

συντήρησης 

συστημάτων 

Επέκταση 

Εγγύησης/Υποστήριξης 

Υπολογιστικής Υποδομής 

Υπολογιστικά Κέντρα 

Μυτιλήνης και Σύρου 

Υπηρεσία   1 

A.2  50324100-3 Υπηρεσίες            

συντήρησης  

συστημάτων    

Επέκταση 

Εγγύησης/Υποστήριξης 

Αποθηκευτικής Υποδομής 

Υπολογιστικά Κέντρα 

Μυτιλήνης και Σύρου 

Υπηρεσία   1 

A.3  50324100-3 Υπηρεσίες 

συντήρησης 

συστημάτων 

Επέκταση Εγγύησης ΤAPE 

LIBRARY HP MSL8096   

Υπηρεσία   1 

 Προϋπολογισμός με ΦΠΑ Ομάδας Α: 194.000,00€ 

 ΟΜΑΔΑ B ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT 

Κωδικός 

Είδους CPV 

Περιγραφή 

Υπηρεσίας CPV 

Περιγραφή υπηρεσίας Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητες 
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Β.1 48000000-8 Πακέτα λογισμικού 

και συστήματα 

πληροφορικής 

Ανανέωση αδειών χρήσης 

λογισμικού MICROSOFT 

 

Υπηρεσία   

1 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ Ομάδας B: 65.500,00€ 

 ΟΜΑΔΑ Γ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Symantec 

 Κωδικός 

Είδους CPV 

Περιγραφή 

Υπηρεσίας CPV 

Περιγραφή υπηρεσίας Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητες 

Γ.1 48710000-8 Πακέτα λογισμικού 

εφεδρικής 

αποθήκευσης ή 

ανάκτησης 

Ανανέωση αδειών χρήσης 

Λογισμικού Symantec 

Υπηρεσία 1 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ Ομάδας Γ: 9.600,00€ 

 ΟΜΑΔΑ Δ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VMWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ 

 Κωδικός 

Είδους CPV 

Περιγραφή 

Υπηρεσίας CPV 

Περιγραφή υπηρεσίας Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητες 

Δ.1 48000000-8 Πακέτα λογισμικού 

και συστήματα 

πληροφορικής 

Συντήρηση Υποστήριξη 

Λογισμικού VMWARE 

Υπολογιστικών κέντρων 

Υπηρεσία 1 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ Ομάδας Δ: 72.000,00€ 

 ΟΜΑΔΑ Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

 Κωδικός 

Είδους CPV 

Περιγραφή 

Υπηρεσίας CPV 

Περιγραφή υπηρεσίας Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητες 

Ε.1  50324100-3 Υπηρεσίες 

συντήρησης 

συστημάτων 

Συμβόλαιο 

Συντήρησης/Υποστήριξης 

υπάρχοντος συστήματος 

τηλεδιάσκεψης 

Υπηρεσία 1 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ Ομάδας Ε: 35.000,00€ 

 ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

 Κωδικός 

Είδους CPV 

Περιγραφή 

Υπηρεσίας CPV 

Περιγραφή υπηρεσίας Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητες 

ΣΤ.1 48000000-8 Πακέτα λογισμικού 

και συστήματα 

πληροφορικής 

Αναβάθμιση – Συντήρηση 

Κεντρικού Εξυπηρετητή 

Τηλεδιασκέψεων (MCU)  

Υπηρεσία 1 
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ΣΤ.2 48000000-8 Πακέτα λογισμικού 

και συστήματα 

πληροφορικής 

Άδειες χρήσης 

Συστήματος 

Τηλεδιάσκεψης  

Υπηρεσία 1 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ Ομάδας ΣΤ: 17.000,00€ 

 
ΟΜΑΔΑ Ζ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

 Κωδικός 

Είδους CPV 

Περιγραφή 

Υπηρεσίας CPV 

Περιγραφή υπηρεσίας Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητες 

Ζ.1  50324100-3 Υπηρεσίες 

συντήρησης 

συστημάτων 

Συμβόλαιο 

Συντήρησης/Υποστήριξης 

υπάρχοντος εξοπλισμού 

κεντρικής αίθουσας 

τηλεδιάσκεψης 

Υπηρεσία 1 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ Ομάδας Ζ: 10.700,00€ 

 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για μία, είτε για περισσότερες, είτε για όλες τις ως άνω Ομάδες.  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριών χιλιάδων και 
οκτακοσίων ευρώ (403.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (325.645,17€) 
και  ΦΠΑ: εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά 
(78.154,83€). 
Ειδικότερα: 
Πίνακας Προϋπολογισμού Ομάδων 

Περιγραφή Ποσό σε € προ ΦΠΑ Ποσό σε € ΦΠΑ 24% Προϋπολογισμός σε € 
με ΦΠΑ 

Ομάδα Α 156.451,61 37.548,39 194.000,00 

Ομάδα Β 52.822,58 12.677,42 65.500,00 

Ομάδα Γ 7.741,94 1.858,06 9.600,00 

Ομάδα Δ 58.064,52 13.935,48 72.000,00 

Ομάδα Ε 28.225,81 6.774,19 35.000,00 

Ομάδα ΣΤ 13.709,68 3.290,32 17.000,00 

Ομάδα Ζ 8.629,03 2.070,97 10.700,00 

Σύνολα  325.645,17 78.154,83 403.800,00 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, καθώς  και η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
Διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
βάσει τιμής ανά Ομάδα ειδών. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως από τις διατάξεις: 

 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,  

 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159/10.08.2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»,  

 του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31/20.03.1984) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»,  

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

 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

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

 του Π.Δ. 39/2017 (Α΄ 64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών“,  

 του Π.Δ. 150/25-6-01 (ΦΕΚ Α 125): Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές,  

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

 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,  
 του Ν. 3979/2011 (A' 138) και στην κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως στο 

Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με την 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (B' 1301), 

 του Π.Δ. 25/14 (ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014): Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων, 
 του Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50): Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, 
 της υπ’ αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 

«Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ, ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. 
ΥΟΔΔ), 

 της υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, 
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 της υπ’ αριθ. 11/10.09.2014 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Ορισμός 
Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός 
σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ τ. Β’ 2458/16.09.2014), 

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 του άρθρου 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ Α’ 290/28.12.1998) «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά 

μέσα»,  
 του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

 της με αρ.57654/23.05.2017 (Β΄ 1781) “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης”, 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 της με αρ. 56902/215/02.06.2017 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 της Συλλογική Απόφαση Ε546 με ημερ/νία εκδόσεως 29.07.2014 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων με ΑΔΑ: 7ΒΡ9Φ-5ΩΟ,   

 της υπ’ αρ. 72(επαναληπτική)/15.05.2017 Απόφαση έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 3.1: Έγκριση προδιαγραφών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
δημόσιας διαβούλευσης για την ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού – επέκταση εγγυήσεων και 
συντηρήσεων εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

 της με Α.Π.: 4062/04.07.2017 εισήγησης της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων  με 
θέμα: «Έγκριση α) σκοπιμότητας δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών «Ανανέωση αδειών χρήσης 
λογισμικού – επέκταση εγγυήσεων και συντηρήσεων εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου» β) για την πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης με τη διαδικασία 
Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα ειδών και γ) του τεύχους της Διακήρυξης»  με 
ΑΔΑΜ:17REQ001634304, 

 της υπ’ αρ. 76(επαναληπτική)/06.07.2017 Απόφασης έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 3.1 «Έγκριση α) σκοπιμότητας της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών 
«Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού – επέκταση εγγυήσεων και συντηρήσεων εξοπλισμού 
πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου» β) πραγματοποίησης της εν λόγω 
δαπάνης με τη διαδικασία Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα ειδών και γ) του 
τεύχους της Διακήρυξης» με ΑΔΑ Ω9ΠΕ469Β7Λ-ΣΘ3 και ΑΔΑΜ:17REQ001676990, 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στο Σύστημα  άρχεται από την ημέρα ανάρτησης της 
Διακήρυξης  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 01/09/2017 και ώρα 15:00 μ.μ. 
Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω Συστήματος, την 7η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Τμήμα Περιουσίας & 
Προμηθειών, κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη.   

 1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 11/07/2017 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έλαβε αριθμό δημοσίευσης:  
2017/S/133-273365. 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 
57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (αρ. ΦΕΚ 1781), καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), όπου έλαβε ΑΔΑΜ: 
17PROC001691206. 

 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτ. 16 της 
παραγρ. 4 του άρθ. 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπου έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 615Μ469Β7Λ-
7Ν6. 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), όπου έλαβε ΑΔΑΜ.  

 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 
σύμφωνα με το άρθρο 66, 377 παρ. 1 περ.35 και 59 και 379 παρ. 10 και 12 του Ν. 4412/2016 
στις εφημερίδες :  

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
 ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
 ΕΜΠΡΟΣ 
 Η ΡΟΔΙΑΚΗ 
 ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 43805. 

 Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
(www.aegean.gr  Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις  Διαγωνισμοί Προμηθειών ή 
http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html) στις 14/07/2017. 
 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνει την Ε.Ε.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aegean.gr/
http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html
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Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον νομαρχιακό και τοπικό Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τους 
διαγωνιζόμενους που ανακηρύσσονται ανάδοχοι ενώ τα έξοδα για τις δημοσιεύσεις στα έντυπα 
πανελλήνιας κυκλοφορίας, την Αναθέτουσα Αρχή και αθροιστικά δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 
χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1.440,00€) με ΦΠΑ, μετά από την προκοστολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από την ΥΔΔ. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού ή άγονων Ομάδων τα έξοδα θα 
βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

 
1.7.1 Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους, 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
γ) καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει 
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές τις πληροφορίες και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο οποιαδήποτε έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή 
πληροφορία που σχετίζεται με την προμήθεια που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 





 

13 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. Δημοσίευσης 4320/12.07.2017 Προκήρυξη Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,  

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω Συστήματος. 
Τα πλήρη έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται επίσης από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (www.aegean.gr  Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις Διαγωνισμοί Προμηθειών ή 
http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html). 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι και στις 22/08/2017 και ώρα 
15:00 μ.μ. και απαντώνται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη 
λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς,  δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, είτε υποβάλλονται εκτός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, δεν εξετάζονται.  
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aegean.gr/
http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι 
γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα 
έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε 
ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.aegean.gr Ανακοινώσεις & 
Προκηρύξεις Διαγωνισμοί Προμηθειών ή http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html). 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται, αντίστοιχα, η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 
του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες τη μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της 
προσφοράς, εντός ορισμένου διαστήματος, με μέριμνα και δαπάνες του προσφέροντος. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  
 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 της παρούσης εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω, εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.aegean.gr/
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι Εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υπoδείγματα 1 και 2 του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»). 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,  (ως «ΣΔΣ» νοείται η συμφωνία περί 
δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 - Α’ 139), στο βαθμό που 
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στη παρούσα 
Διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 
 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ, κάθε Ομάδας/Ομάδων για την/ις 
οποία/ες υποβάλλεται η προσφορά. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλες τις Ομάδες ανέρχεται στο ποσό των 6.513,00€ (έξι 
χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών ευρώ). 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες Ομάδες το ποσό ανέρχεται στο 2% επί 
της εκτιμώμενης αξίας, προ ΦΠΑ, της/των Ομάδας/ων με ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με το 
παρακάτω πίνακα: 
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α/α ΟΜΑΔΕΣ Εκτιμώμενη αξία 
προ ΦΠΑ (€) 

Αξία Εγγυητικής 
Συμμετοχής (€) 

1 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

156.451,61 3.129,00 

2 ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
MICROSOFT 

52.822,58 1.056,00 

3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Symantec 

7.741,94 155,00 

4 ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
VMWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

58.064,52 1.161,00 

5 ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

28.225,81 565,00 

6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

13.709,68 274,00 

7 ΟΜΑΔΑ Ζ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

8.629,03 173,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 325.645,17 6.513,00 

 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας έχει την δυνατότητα να καταθέσει μία εγγυητική επιστολή για το 
σύνολο των Ομάδων που συμμετέχει. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών.  
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού, άρθ. 

1.5 της παρούσας, σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου.  
(γ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.3 της παρούσας,  
δ) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση, 
(ε) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.   
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, και 
να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
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εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας) απαιτείται να 
διαθέτουν (ως ελάχιστη απαίτηση οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας) ειδικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών, κατ΄ ανώτατο όριο, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ήτοι 2014, 2015, 2016 
συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης, ίσο ή μεγαλύτερο του 100% του συνολικού 
προϋπολογισμού της Ομάδας/ων, αθροιστικά για τα παραπάνω έτη, για την/τις οποία/ες 
συμμετέχει/ουν στο διαγωνισμό, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή 
έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο 
εργασιών. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας έχει λιγότερο από τρία έτη 
λειτουργίας ή διαθέτει τις ζητούμενες από τη Διακήρυξη υπηρεσίες για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των τριών ετών, εφόσον προσκομίσει κατάλογο παραδόσεων ισόποσης αξίας για το αντίστοιχο 
διάστημα που λειτουργεί, δεν αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, (ως ελάχιστη 
απαίτηση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, ύψους 200.000€ (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) στην 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας καταθέσει προσφορά για το σύνολο των Ομάδων.  
 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 
με συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων 
και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς ή ισοδύναμα πιστοποιητικά από 
οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 
παρ.1 του Ν. 4412/2016.  
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2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθ. 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. 
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς.  
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf 
αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της 
υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

  
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 
Τα αποδεικτικά μέσα αυτής της παραγράφου υποβάλλονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο στο 
στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης με τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά 
στην παράγραφο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης» της παρούσας Διακήρυξης. 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 
του άρθ. 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.  
Στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τον διαχειριστή αυτής 
ενώ στις ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της. 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ειδικότερα: α) για την παράγραφο 2.2.3.2 αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, εν ισχύι την ημέρα που το προσκομίζουν και επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές, εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει την 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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εγκατάστασή του στην Ελλάδα και β) για την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σημειώνεται ότι τα φυσικά 
πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.   
Tα πιστοποιητικά στην περίπτωση ΟΕ & ΕΕ θα αφορούν την εταιρεία και τους ομόρρυθμους εταίρους, 
ενώ στις ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ την εταιρεία. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα 
πιστοποιητικά, τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του 
και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη 
βεβαίωση θα καλύπτει, επίσης, την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και 
το περιεχόμενο των επιμέρους δικαιολογητικών.  
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.2 και 
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.  
Αν ωστόσο διαπιστωθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι στο εν λόγω κράτος – μέλος ή χώρα εκδίδονται τα 
υπόψη έγγραφα ή πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου  απορρίπτεται.  
γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις (α΄, γ΄, δ΄, ε’) της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι εν λόγω λόγοι αποκλεισμού. 
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα με 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθ. 74 του Ν. 4412/2016. 
Για τα αποδεικτικά μέσα των άνω περιπτώσεων γ’ και δ’ στα οποία απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, 
αυτή θα πρέπει να είναι  ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας εγκατάστασής του, και νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με 
τον Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού 
προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, το οποίο θα συνοδεύεται 
από επίσημη μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 454 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 
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Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού 
φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται 
η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να πιστοποιεί την 
εγγραφή του οικονομικού φορέα κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξίας) προσκομίζουν : 

Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των 
ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος) ή οικονομικών καταστάσεων ή ισοζυγίων από το 
οποίο/α θα αποδεικνύεται, με ειδική επισήμανση, η συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας 
Διακήρυξης - των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή δήλωση περί του 
ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες χρήσεις κατ΄ ανώτατο όριο, 
συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων 
του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, συναφές με το 
αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης.  

ή  

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών 
κατά τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, συναφές με το αντικείμενο της 
παρούσας Διακήρυξης συνοδευόμενη με φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών 
Δηλώσεων (Ε3, Ν), σε περίπτωση που κατά την τοπική εταιρική νομοθεσία δεν υποχρεούται 
στην έκδοση των ανωτέρω δικαιολογητικών. 

Στα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν πρέπει να αποτυπώνεται περισσότερες από μια φορά 
αρνητικό αποτέλεσμα για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις. Στη περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει παραπάνω από μια ζημιογόνες χρήσεις, αποκλείεται από την 
περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο και είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να 
κρίνει αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία αποδεικνύουν την επάρκειά του.  

Β.4. Για την απόδειξη της πλήρωσης των απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της 
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν τα στοιχεία τεκμηρίωσης του παρακάτω 
πίνακα*: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ 
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*Τα στοιχεία τεκμηρίωσης του πίνακα θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες συμβάσεις ή βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 
2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά 
ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς ή ισοδύναμα από 
οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 
παρ.1 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Τα έγγραφα νομιμοποίησης αφορούν στην περίπτωση των: 
ΑΕ, ΕΠΕ:  

 ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού σύστασης και ΦΕΚ τυχόν άλλων 
τροποποιήσεών του μέχρι την υποβολή της προσφοράς, 

 Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει) 

 ΦΕΚ με τη δημοσίευση των μελών του ΔΣ και περί των εκπροσώπων και των 
αρμοδιοτήτων τους,  

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 

ΟΕ, ΕΕ & ΙΚΕ 

 Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων του, 
 Πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού, 
 Βεβαίωση από την υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών όπου 

αναφέρονται: η ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, η επωνυμία και ο 
διακριτικός τίτλος της, ο αριθμός ΓΕΜΗ, ο κωδικός αριθμός καταχώρησης, ο 
αριθμός μητρώου επιμελητηρίου και ο ΑΦΜ της εταιρείας. (μόνο για ΙΚΕ). 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

 Φωτοτυπία ταυτότητας 

 Φωτοτυπία της βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής της. 

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 
Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρον συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω 
αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι για: 
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 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής. 

 Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο 
εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμό του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII 
του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις Αναθέτουσες Αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθ. 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Β.9. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

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

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

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

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
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 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθ. 
1 του Ν. 4250/2014.  

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

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, 
για τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά Ομάδα. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής σύμφωνα με το άρθ. 96, παρ. 7 του Ν. 
4412/2016. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Ηλεκτρονική Διαδικασία 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα Διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και τις Υπουργικές Αποφάσεις αριθμ. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) και 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β, 02.06.2017): «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της ως άνω Υπουργικής 
Απόφασης. 
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθ. 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η 
Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της σύμφωνα 
με το άρθ. 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

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

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

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 21 του Ν. 
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το 
Σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf].  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.   

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία, 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

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

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από 
την παρούσα Διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 
1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14).  
Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και 
εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως 
υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις 
του άρθ. 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). 
Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το 
διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε 
ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα 
πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην παρ. 6 του άρθ. 22 του Ν. 1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται 
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων 
διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.  
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για 
τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα) δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
Απαιτούμενα από την παρούσα Διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται 
εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.  
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει προσβάλει νομίμως και εμπροθέσμως τη Διακήρυξη του διαγωνισμού, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν 
δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους 
ανωτέρω όρους.  
 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά, επί ποινή απορρίψεως, για την συμμετοχή των προσφερόντων 
στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθ. 93 περ. α του Ν. 4412/2016:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθ. 
79 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες 
του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
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εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη με το οποίο βεβαιώνεται η μη ύπαρξη των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας,  
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθ. 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 
2.2.2 της παρούσας Διακήρυξης , 
γ) την Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθ. 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75) ψηφιακά υπογεγραμμένη, 
στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους της υπό ανάθεσης σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και II της 
παρούσας. 
δ) την Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθ. 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75) ψηφιακά υπογεγραμμένη, 
στην οποία δηλώνει το χρόνο ισχύος της προσφοράς.  
ε) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως :  

1. Συμπληρωμένοι οι πίνακες «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και 

αρίθμηση, των επισυναπτόμενων Πινάκων των Τεχνικών Προδιαγραφών των Ομάδων (βλ. 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»).  

2. Συμπληρωμένοι οι αντίστοιχοι πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ» (βλ. 

συνημμένο αρχείο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»), από τους οποίους επί ποινή αποκλεισμού 

θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι ενδείξεις τιμών. Τυχόν αναγραφή οικονομικών μεγεθών στους 

σχετικούς πίνακες οδηγεί σε αποκλεισμό από το διαγωνισμό του συμμετέχοντος. 

3. Έγγραφη δήλωση, υπογεγραμμένη ψηφιακά για τον τρόπο υποστήριξης προς την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, με ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής 

υπογραφής, η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για το χρόνο παράδοσης των 

ζητουμένων υπηρεσιών της Ομάδας. 

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του συμμετέχοντος και 

απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα 

κριτήρια αξιολόγησης. 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη 
εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής 
προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  
 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).  

Για την συμπλήρωσή του οι οικονομικοί φορείς θα κατευθύνονται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ηλεκτρονική δ/νση: 
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el όπου είτε  
α) χρησιμοποιώντας το επικουρικό αρχείο .xml, είτε  
β) συμπληρώνοντας τα κατάλληλα στοιχεία μπορούν να εξάγουν το σχετικό αρχείο .pdf, να το 
αποθηκεύσουν και να το υπογράψουν υποχρεωτικά ψηφιακά και στην συνέχεια να το υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά , ακολουθώντας τις εξής οδηγίες: 
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 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή: 
Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el, το 
πρότυπο eΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη Διακήρυξη, και το παράγει σε μορφή αρχείων τύπου .xml και .pdf 
τα οποία αναρτά στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Συστήνεται η χρήση του αρχείου .xml για τη διευκόλυνση των 
οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική 
απάντησή τους. 
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 
α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του 
και να μεταβεί στη σελίδα https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el. Εκεί πρέπει 
να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο .xml του συγκεκριμένου 
ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
β) Στη συνέχεια, καθοδηγείται από το Σύστημα για την συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων που 
έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα πεδία με την 
ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. 
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους θα πρέπει να συμπληρωθεί το 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ.  
γ) Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του εντύπου ο οικονομικός φορέας επιλέγει «Εκτύπωση». Το 
αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή του σε μορφή .pdf. Σε 
περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο .pdf μέσω του Chrome (έχει 
ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης .pdf). διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 
πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων .pdf που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac, OSX ή 
Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.  
δ) Αμέσως μετά την παραγωγή του αρχείου .pdf αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά (ακόμη και 
αν ο οικονομικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 
ε) Το υπογεγραμμένο ψηφιακά αρχείο υποβάλλεται υποχρεωτικά σε μορφή .pdf στο φάκελο της 
προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και επιπροσθέτως, προαιρετικά σε μορφή .xml. 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου .xml στο Σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
στο χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία της ΕΕ (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd) να δημιουργούν το 
ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 
να αναφέρονται στη Διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε 
μορφή .pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 
 
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ, είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με 
την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd). 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμβουλεύονται και τις οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” στον ιστότοπο: 
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http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4
703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3_afrLoop%3D3486624636
403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61. 
 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»).  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
2.4.3.2 Η Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα, υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), επί ποινή απορρίψεως, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας (προσφέρων) καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
Συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου, δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ο υποψήφιος 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν την Τεχνική του 
Προσφορά. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιρειών στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται και 
οριοθετείτε με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του έργου, που θα αναλάβει κάθε μέλος της 
ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος, που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό, όχι 
απόλυτη τιμή) και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την 
υλοποίηση του έργου. 
Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη είναι απαράβατοι και 
ουσιώδεις και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς οιονδήποτε αυτών συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς. Η  τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί σύμφωνα με τα 
Παραρτήματα Ι, ΙΙ της Διακήρυξης. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I της Διακήρυξης και 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), επί ποινή απορρίψεως, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας καταθέτει οικονομική προσφορά χωριστά για κάθε Ομάδα. 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά Ομάδα.  
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Αν στο ηλεκτρονικό Σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα  I της παρούσας Διακήρυξης) σε μορφή .pdf.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το Σύστημα.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζει τη σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 102 του Ν. 
4412/2016 και  
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης όπως καθορίστηκε και τεκμηριώθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται 

στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιμές 

μετά την έκπτωση και τέλος, δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 

επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της προσφοράς. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 
δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  
τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής 
υποβολής) των προσφορών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας Διακήρυξης.   
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθ.72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά 





 

32 

 

την κατάθεσή της, και στην περίπτωση αυτή υπόκειται σε έκπτωση από τη διαδικασία του διαγωνισμού 
και ανάθεσης της σύμβασης. 
 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει σύμφωνα με το άρθ. 91 του Ν. 4412/2016, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς/τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1. της παρούσας 
Διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1. της παρούσας και το άρθ. 102 του Ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
η) στην οποία υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,  
θ) η τιμή της οποίας υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής, όπως καθορίσθηκε και 
τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
 ι) η οποία ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος, 
 κ) η οποία δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθ. 18 
του Ν. 4412/2016.  
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, καθόσον στη Διακήρυξη 
προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθ. 
221 του Ν. 4412/2016, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθ. 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» στις  7  Σεπτεμβρίου 2017  και ώρα 11:00 π.μ.. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή με σχετική πρόσκλησή της που θα αποσταλεί με 
ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή με σχετική πρόσκλησή της που θα 
αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή 
προσφορά.   

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθ. 102 του Ν. 4412/2016. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 07/09/2017, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
Σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες 
στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 
λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή 
λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την 
υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευση της.  
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές, με τους ακριβείς λόγους απόρριψης, καθώς  και αυτών που 
γίνονται αποδεκτές. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 
γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄, οι τυχόν έντυποι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
δ) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου. Στην καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες 
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το 
Σύστημα.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
Επιτροπή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθ. 88 και 89 του Ν. 
4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές σύμφωνα με το άρθ. 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου 

της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες κοινοποιούνται  στους προσφέροντες μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, κατά τα ειδικώς 
οριζόμενα στο άρθ. 102 του Ν. 4412/2016, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. 
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Σχετικά με το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει οι 
προσφέροντες, μπορούν να ζητηθούν διευκρινίσεις αν η προσφορά περιέχει ασάφειες ήσσονος 
σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν.  
Η διευκρίνιση δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει 
να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
Στην περίπτωση που επίκειται αποκλεισμός από την διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών 
και των εγγράφων της προσφοράς των συμμετεχόντων, η παροχή δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα 
ανωτέρω είναι υποχρεωτική. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθ. 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται 
στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον προσωρινό ανάδοχο. 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία 
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, 
εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.7 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του σύμφωνα με το 
άρθ. 104 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.7 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσφέρων είχε δηλώσει ότι πληροί, σύμφωνα 
με το άρθ. 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση αυτός μετά την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, ο προσφέρων οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το 
αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθ. 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.  
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 
με την επόμενη παράγραφο 3.4.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας, βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. 
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Η πρόσκληση αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 Την περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών και το κόστος αυτών. 
 το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη Διακήρυξη. 
 Το ύψος του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθ. 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 
Διακήρυξη και την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης 
υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Διακήρυξη, πρακτικά 
και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα, που 
δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 
αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα 
Διακήρυξη, η τεχνική προσφορά του αναδόχου και η οικονομική του προσφορά. 
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία 
ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την 
υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 
Δημόσιο ή στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 
με την εκτέλεσή της. 
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί η σύμβαση που ως σχέδιο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους και έχει παρέλθει η καταληκτική 
ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην παρούσα Διακήρυξη, 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το άρθ. 346 του Ν. 4412/2016, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να 
του ανατεθεί η σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 360 και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθ. 366, 
ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθ. 367 ή 
ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθ. 368 του Ν. 4412/2016. 
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Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων 
της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την 
προδικαστική προσφυγή.   
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Η 
προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
της.  
Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθ. 365 του Ν. 4412/2016, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παρ. 1 
και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη 
διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει 
στη διάθεση του. 

Παράβολο 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) 
της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 
ευρώ.  
Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα 
ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των 
τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. 
Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Π.Δ. 39/04.05.2017, ΦΕΚ 64) ορίζεται ο 
τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξης 
του. 
Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν 
από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.  
Ανασταλτικό αποτέλεσμα 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκηση της, σύμφωνα με το άρθ. 364 
του Ν. 4412/2016, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με 
απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθ. 368 του ιδίου νόμου. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του άρθ. 366 του Ν. 4412/2016.  
Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής 
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H προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. H 
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών: (α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο 
τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το 
δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 
362 του Ν. 4412/2016, και (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την 
ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα 
αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις 
της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική 
προσφυγή πράξης. 
Σε περίπτωση μη αποστολής του φακέλου από την αναθέτουσα αρχή, η ΑΕΠΠ μπορεί να συνάγει 
τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του 
προσφεύγοντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει και αν τα στοιχεία τα οποία έχουν 
αποσταλεί από την αναθέτουσα αρχή είναι, κατά την κρίση της ΑΕΠΠ, ελλιπή και δεν επαρκούν για τον 
έλεγχο του βάσιμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων. 
Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα «εξέτασης» της προσφυγής, η 
οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη «εξέταση» της 
προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε 
εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση. 
Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση την προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη συμμόρφωση της 
αναθέτουσας αρχής. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της, η 
κοινοποίηση γίνεται με μέριμνα της ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016. 
Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, 
τηρουμένων των ρυθμίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 (ЕЕ L 8 της 23.11.1995), ως προς την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικές, και κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθ. 365 του Ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της 
αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της 
προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, 
πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθ. 367 του Ν. 4412/2016 για την 
έκδοση της απόφασης της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 366 του ιδίου νόμου για τα 
προσωρινά μέτρα.  

Διαδικασία λήψης απόφασης -συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφαση της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί 
αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην 
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αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθ. 367 του Ν. 4412/2016. 
 
 

Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωση της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, με τριμελή 
σύνθεση, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει 
και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση 
της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την 
πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, για 
την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (A' 8). 
Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 
ποσοστό 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το 1/2 του 
ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως και αν η αίτηση απορριφθεί ο 
αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/2 με την απόφαση του δικαστηρίου. 
Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται 
και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. 
Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει 
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση 
ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της 
αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την κατάθεση του δικογράφου. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 372 του Ν. 4412/2016. 
Αξίωση αποζημίωσης 
1. Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
από τη σύναψη αυτής, κατά παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού 
δικαίου, δικαιούται σύμφωνα με το άρθ. 373 του Ν. 4412/2016, να αξιώσει από την αναθέτουσα αρχή 
αποζημίωση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 197 και 198 Α.Κ.. Αν ο 
ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι θα του ανετίθετο η σύμβαση, αν δεν είχε εμφιλοχωρήσει η παράβαση, 
τότε δικαιούται αποζημίωση κατά τις γενικές διατάξεις. Κάθε διάταξη που αποκλείει ή περιορίζει την 
αξίωση αυτή δεν εφαρμόζεται. 
2. Για την επιδίκαση της αποζημίωσης απαιτείται η προηγούμενη ακύρωση της παράνομης πράξης ή 
παράλειψης από την ΑΕΠΠ ή το αρμόδιο, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, δικαστήριο. Η 
προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση του άρθ. 370, της παρ. 2 του άρθ. 371 και της παρ. 7 
του άρθ. 372 του Ν. 4412/2016 ή όταν, εν γένει, δεν καθίσταται εφικτή η δικαστική κήρυξη της 
ακυρότητας για λόγους μη συνδεόμενους με παραλείψεις του ενδιαφερομένου. 
Οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή 
παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ. 106 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα:  
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1. Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή 
β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού.  

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου αυτής, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
Αναθέτουσα Αρχή,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) εάν παρέλθει ο χρόνος ισχύος των προσφορών,  
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από 
το σημείο που εμφανίστηκε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 
και 2 του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, 
για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 
των άρθ. 29 ή 32, του Ν. 4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθ. 
72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει το περιεχόμενό της να είναι 
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης.  
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.  
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του των ζητούμενων υπηρεσιών/ειδών. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης πρέπει να είναι 30 ημέρες μεγαλύτερος από το 
συμβατικό χρόνο παράδοσης που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και 
από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.  
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθ. 133 του Ν. 
4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθ. 132 του Ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

 

Δεδομένου ότι όλες οι ομάδες αφορούν χρονικό διάστημα δύο ετών, διευκρινίζεται ότι το τίμημα για 

κάθε ομάδα θα καταβληθεί τμηματικά σε δύο ετήσιες ισόποσες δόσεις, πληρωτέες, η πρώτη με την 

υπογραφή της σύμβασης και η δεύτερη με την έναρξη του δεύτερου (2ου) έτους κάλυψης εξαιρουμένης 

της ομάδας Δ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VMARE ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

VMWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, της οποίας το τίμημα θα καταβληθεί εφάπαξ για δύο έτη. 

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, σύμφωνα με το 
άρθ. 200, παρ. 5, του Ν. 4412/2016, εφόσον προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) Τιμολόγιο του αναδόχου,  
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, 
γ) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, από την εκάστοτε Επιτροπή,  
σύμφωνα με το άρθ. 219 του Ν. 4412/2016. 
 
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθ. 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). Επί της εν λόγω κράτησης  επιβάλλεται τέλος 
χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθ. 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως 
ισχύει και ΚΥΑ αρ. 1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος 
χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, 
γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 
 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016, από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον  δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση, δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 
γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, 
και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων.  
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
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οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Επιπλέον, μπορεί να 
επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 74 του ανωτέρω νόμου. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση επιβάλλεται, με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ολική κατάπτωση της 
εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
 
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα 
με το άρθρο 205 του ν. 4412/2016, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη 
σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

5.4 Προδικαστική προσφυγή για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης 

Με την επιφύλαξη του άρθ. 370 και της παρ. 2 του άρθ. 371 του Ν. 4412/2016, η ΑΕΠΠ αποφασίζει να 
κηρύξει την ακυρότητα σύμβασης που έχει συναφθεί, σύμφωνα με το άρθ. 368 του ιδίου νόμου, εάν 
διαπιστώσει ότι: 
(α) η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, κατά παράβαση 
των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων δημόσιων συμβάσεων ή 
(β) αν δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύναψης, σύμφωνα με το άρθ. 364 του Ν. 4412/2016.   
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Η ΑΕΠΠ αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 368 ύστερα από 
προδικαστική προσφυγή ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα η οποία ασκείται εντός των προθεσμιών 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Τα άρθρα 360, 362, 363 και 365 εφαρμόζονται αναλόγως στην 
περίπτωση αυτή. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης κατά τα άρθρα 64, 65, 66, 122 ή 294, 295, 296 κατά περίπτωση, εφόσον 
στη δημοσίευση περιλαμβάνεται αιτιολογία για τη σύναψη της σύμβασης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης ή από την επομένη της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με άλλον τρόπο. Στην 
ενημέρωση αυτή πρέπει να εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 
70 ή στην παρ. 2 του άρθρου 300, αντίστοιχα. Η προσφυγή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ασκηθεί 
μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την επομένη της σύναψης της σύμβασης. Η κατάθεση της 
προσφυγής του παρόντος άρθρου αναστέλλει την εκτέλεση της σύμβασης έως την έκδοση απόφασης 
ΑΕΠΠ, εκτός εάν γίνει δεκτό αίτημα προσωρινής προστασίας της αναθέτουσας αρχής που ασκείται κατ' 
ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 366. Όλα τα αναφερόμενα άρθρα αφορούν στο Ν. 4412/2016. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθ. 368 – 371 του Ν. 4412/2016. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται 
από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθ. 132 του Ν. 4412/2016. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν. 4412/2016, αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει την σε 24 μήνες.   
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η ως άνω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης.   
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδάφιο δ’ του άρθ. 221 του Ν. 4412/2016 και για τη διαδικασία παραλαβής 
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθ. 219 του Ν. 4412/2016.  
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση 
10% έως 20% επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών 
αυτών με άλλες, που να είναι, σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% 
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της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα 
προβλέπονται στο άρθ. 220 του Ν. 4412/2016. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 

6.5 Ανωτέρα Βία 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας 
βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι 
παρακάτω:  
(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του 
αναδόχου, (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3) Πλημμύρα, (4) Σεισμός, (5) 
Πόλεμος.  
Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του 
αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του 
αιτήματος. 
 

6.6 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 
Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 
υπογραφεί. 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της 
Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με 
την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
παραπάνω παράγραφο. 
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Διακήρυξη, αυτή θα ρυθμίζεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

6.7 Εκχώρηση Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων 
Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα 
ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου.  
Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του συμβατικού τιμήματος της 
υπογραφείσας σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από 
σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής κατά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος 
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ενημερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που 
πιστοποιούν την εκχώρηση προς την Τράπεζα.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας αναφορικά με την 
εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε, εάν λόγω 
έκπτωσης του αναδόχου, λύσης της σύμβασης, επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω 
άλλων συναφών περιστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και στη σύμβαση ο 
ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού – 
επέκτασης εγγυήσεων και συντηρήσεων εξοπλισμού πληροφορικής οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Α.: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 194.000,00€ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.1  Επέκταση Εγγύησης/Υποστήριξης Υπολογιστικής Υποδομής Υ.Κ. 

Μυτιλήνης και Σύρου 

   

Α.1.1  Ποσότητα 1   

Α.1.2  Αφορά στα υπολογιστικά συστήματα : 

Υ.Κ. Μυτιλήνης 

1. BLADECENTER HS23 WITH VIRTFABR 7875 G2G S/N 06PBVT0 

2. BLADECENTER HS23 WITH VIRTFABR 7875 G2G  S/N 06PBVT1 

3. BLADECENTER HS23 WITH VIRTFABR 7875 G2G S/N 06PBVT2 

4. BLADECENTER HS23 WITH VIRTFABR  7875 G2G S/N 06PBVT3 

5. BLADECENTER HS23 WITH VIRTFABR 7875 G2G S/N 06PBVT4 

6. BLADECENTER HS23 WITH VIRTFABR 7875 G2G S/N 06PBVT5 

7. BLADECENTER HS23 WITH VIRTFABR 7875 G2G S/N 06PBVT6 

8. BLADECENTER HS23 WITH VIRTFABR 7875 G2G S/N 06PBVT7 

9. BLADECENTER HS23 WITH VIRTFABR 7875 G2G S/N 06PBVT8 

10. BLADECENTER HS23 WITH VIRTFABR 7875 G2G  S/N 06PBVT9 

11. BLADECENTER HS23 WITH VIRTFABR 7875 G2G S/N 06PBVV0 

12. BLADECENTER HS23 WITH VIRTFABR 7875 G2G S/N 06PBVV1 

13. BLADECENTER HS23  7875  CTO S/N 06PBXB5 

14. BLADECENTER HS23  7875  CTO S/N 06PBXB6 

15. BLADECENTER HS23  7875  CTO  S/N 06PBXB7 

16. BLADECENTER HS23  7875 CTO  S/N 06PBXB8 

17. BLADECENTER HS23  7875 CTO  S/N 06PBXB9 

18. BLADECENTER HS23  7875 CTO  S/N 06CZMRX 

19. SYSTEM X3550 M4  7914  B2G  S/N KD6L8V0 

20. BLADECENTER H CHASSIS 8852 S/N 4TG 06LWDK8 

21. BLADECENTER H CHASSIS 8852 4TG S/N 06LWDK9 

Υ.Κ. Σύρου 

1. BLADECENTER HS23 7875 CTO S/N 06WFRH5 

2. BLADECENTER HS23 7875 CTO S/N 06WFRH6 

3. BLADECENTER HS23 7875 CTO S/N 06WFRH7 

4. BLADECENTER HS23 7875 CTO S/N 06WFRH8 

5. BLADECENTER HS23 7875 CTO S/N 06WFRH9 

6. SYSTEM X3550 M4 7914 B2G S/N 06WHCZ4 

7. BLADECENTER FOUNDATION 8852 5TG S/N 06TRMV1 

ΝΑΙ   

Α.1.3  Η εγγύηση/υποστήριξη προσφέρεται απευθείας από τον κατασκευαστή 

(Lenovo) 

ΝΑΙ   

Α.1.4  Χρονική ισχύς 2 έτη  ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.1.5  Θα παρέχονται τεχνική υποστήριξη και δωρεάν αναβαθμίσεις σε firmware 

και drivers 

ΝΑΙ   

Α.1.6  Χρόνος ανταπόκρισης στην ίδια εργάσιμη μέρα (Same Business Day) με 

επιτόπια επίσκεψη τεχνικού (on-site) 

NAI   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.2 Επέκταση Εγγύησης/Υποστήριξης Αποθηκευτικής Υποδομής Υ.Κ 

Μυτιλήνης  και Σύρου 
   

Α.2.1.  Ποσότητα 1   

Α.2.2.  Αφορά στα αποθηκευτικά συστήματα: 

Αποθηκευτικά Συστήματα Υ.Κ. Μυτιλήνης 

1. STORWIZE V7000 EXPANSION 24 2076 224  S/N 78N2PGL 

2. STORWIZE V7000 EXPANSION 24 2076  224 78 S/N N2PGW 

3. STORWIZE V7000 EXPANSION 24 2076  224  S/N 78N2V8C 

4. STORWIZE V7000 EXPANSION 12 2076 212  S/N 78RE06Z 

5. STORWIZE V7000 EXPANSION 12 2076 224  S/N 78RG7WL 

6. STORWIZE V7000 10 GBE CONTRSFF 2076 324 S/N 78RE5H9 

7. SYSTEM NETWORKING SAN24B 5 2498 24G S/N 10265PH 

8. SYSTEM NETWORKING SAN24B 5 2498 24G S/N 10265RP 

Αποθηκευτικά Συστήματα Υ.Κ. Σύρου 

1. STORWIZE V7000 CONTROLLER 24  2076 124 S/N 78REPAR 

2. STORWIZE V7000 EXPANSION 24  2076 224 S/N 78RERK2 

3. STORWIZE V7000 EXPANSION 24 2076 224 S/N 78RF0C3 

4. SYSTEM NETWORKING SAN24B 5  2498 24G S/N 10268EC 

5. SYSTEM NETWORKING SAN24B 5  2498 2 4G S/N10268EY  

ΝΑΙ   

Α.2.3.  Η εγγύηση/υποστήριξη προσφέρεται απευθείας από τον κατασκευαστή 

(IBM) 

ΝΑΙ   

Α.2.4.  Χρονική ισχύς 2 έτη  ΝΑΙ   

Α.2.5.  Θα παρέχονται τεχνική υποστήριξη και δωρεάν αναβαθμίσεις σε firmware 

και drivers 

ΝΑΙ   

Α.2.6.  Χρόνος ανταπόκρισης στην ίδια εργάσιμη μέρα (Same Business Day) με 

επιτόπια επίσκεψη τεχνικού (on-site) 

NAI   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ   ΤAPE LIBRARY HP MSL8096      

Α.3.1.  Ποσότητα 1   

Α.3.2.  Επέκταση εγγύησης  ΤAPE LIBRARY HP MSL8096 
P/N DEC016019S. 
Χρονική ισχύς για 2 έτη  

ΝΑΙ   
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Β.:ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.500,00€ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β.1 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT    

Β.1.1.  Ποσότητα 1   

Β.1.2.  EntCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Pltfrm DvcCAL wSrvcs P/N 76A-
01004. 
Αριθμός αδειών:250 
Χρονική ισχύς για 2 έτη  

ΝΑΙ   

Β.1.3.  OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Pltfrm 
P/N 2FJ-00025 
Αριθμός αδειών:250 
Χρονική ισχύς για 2 έτη  

ΝΑΙ   

Β.1.4.  WinEntforSA ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y Acdmc Pltfrm 
P/N KW5-00361 
Αριθμός αδειών:250 
Χρονική ισχύς για 2 έτη  

ΝΑΙ   

Β.1.5.  
Windows Server  DC Core SNGL SA OLP 2Lic B Academic Core Lic. 
P/N 9EA-00059 
Αριθμός αδειών: 104 
Χρονική ισχύς για 2 έτη  

ΝΑΙ   

Β.1.6.  
Windows Server  DC Core SNGL SA OLP 2Lic B Academic Core Lic. 
P/N 9EA-00059 
Αριθμός αδειών: 32 
Χρονική ισχύς για 2 έτη  

ΝΑΙ 
  

Β.1.7.  
Windows Server STD Core SNGL SA OLP 2Lic B Academic Core Lic. 
P/N 9EM-00055 
Αριθμός αδειών: 8 
Χρονική ισχύς για 2 έτη  

ΝΑΙ 
  

Β.1.8.  
SQL Server Standard SNGL SA OLP B Academic. 
P/N 228-04570 
Αριθμός αδειών: 2 
Χρονική ισχύς για 2 έτη  

ΝΑΙ 
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Γ.: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Symantec  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.600,00 € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Γ.1 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Symantec    

Γ.1.1.  Ποσότητα 1   

Γ.2.1.  BASIC 24 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP PLATFORM BASE 
COMPLETE ED XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD PERPETUAL 
LICENSE QTY 0 to 10 ACD (Customer number: 378663) 
Αριθμός αδειών:3 
Χρονική ισχύς για 2 έτη  

ΝΑΙ   

 

Δ.: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VMWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00€ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Δ.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VMWARE  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ 
   

Δ.1.1.  Ποσότητα 1   

Δ.1.2.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Academic Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise to vSphere 6 Enterprise 
Plus for 1 Processor Promo. 
P/N VS6-ENT-EPL-UG-APRO. 
Αριθμός αδειών:24 
Χρονική ισχύς για 2 έτη  

ΝΑΙ   

Δ.1.3.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Production Support Coverage Academic VMware vCenter Server 6 Standard 
for vSphere 6 (Per Instance) 
P/N VCS6-STD-P-SSS-A. 
Αριθμός αδειών:1 
Χρονική ισχύς για 2 έτη  

ΝΑΙ   

Δ.1.4.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΡΟΥ 
Academic Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise to vSphere 6 Enterprise 
Plus for 1 Processor Promo. 
P/N VS6-ENT-EPL-UG-APRO. 
Αριθμός αδειών:8 
Χρονική ισχύς για 2 έτη  

ΝΑΙ   

Δ.1.5.  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΡΟΥ 
Production Support Coverage Academic VMware vCenter Server 6 Standard 
for vSphere 6 (Per Instance) 
P/N VCS6-STD-P-SSS-A. 
Αριθμός αδειών:1 
Χρονική ισχύς για 2 έτη  

ΝΑΙ   
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Ε.: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:35.000,00 € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

E.1. Συμβόλαιο Συντήρησης/Υποστήριξης υπάρχοντος συστήματος 
τηλεδιάσκεψης 

   

Ε.1.1  Ποσότητα 1   
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Ε.1.2  Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης διετούς διάρκειας για το σύνολο του εξοπλισμού 
τηλεδιάσκεψης, το οποίο απαρτίζεται από τα παρακάτω: 

 

  Σύστημα τηλεδιάσκεψης CISCO Webex Meetings Server με χρήση 
browser με παροχή της δυνατότητας οργάνωσης conference σε 50 
χρήστες (η υποστήριξη θα περιλαμβάνει τόσο το υλικό όσο και το 
λογισμικό του συστήματος) 

               (System ID: 0050568636CD) 

  Εξυπηρετητή επικοινωνίας κλήσεων βίντεο  
          για εξωτερικούς συμμετέχοντες (CISCO Telepresence Video 

Communication Server Expressway (VCS) (S/N 0C1C597B ) και 
υποστήριξη για  

 10 Traversal και  

 20 non-traversal calls 
 

  Κεντρικό σύστημα διαχείρισης τηλεδιασκέψεων CISCO Telepresence 
Management Suite (TMS) Version 14.5 ή ανώτερης  
(S/N 80A66141) 

  6 Συστήματα τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης (HD) Telepresence SX20 
Quick Set με μια κάμερα  
(S/N : FTT18080187, FTT1808018T , FTT1808018I , FTT180800W0 , 
FTT180800X3, FTT180800UP) 

  Σύστημα τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης (HD CISCO Telepresence 
Codec C40,  με δυνατότητα για 2 κάμερες) (S/N FTT18090086) 

 

 2 Εξυπηρετητές UCS C220 Μ3  
(S/N FCH1810V0Z5, FCH1809V1KM) 

 ISV 24X7 VMware vSphere Standard (ποσότητα 2 Servers UCS C220 με 
2 CPU ο καθένας) 

 
ΝΑΙ 
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Ε.1.3  Το σύνολο των ειδών (υλικό και λογισμικό),  θα πρέπει να καλύπτεται  
με συμβόλαιο υποστήριξης του κατασκευαστικού οίκου : 
Α) είτε απευθείας  
Β) είτε μέσω πιστοποιημένου συνεργάτη του κατασκευαστικού οίκου.  
 
Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί 
Δήλωση Συνεργασίας με τον κατασκευαστικό οίκο, η οποία παρέχεται 
από τον κατασκευαστικό οίκο, και η ημερομηνία της δεν θα είναι 
παλαιότερη των 20 ημερών, από την ημερομηνία κατάθεσης των 
δικαιολογητικών στον διαγωνισμό. 

 
NAI 

  

Ε.1.4  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα έχει: 
 

 πρόσβαση σε δωρεάν αναβαθμίσεις σε πιθανές μελλοντικές 
εκδόσεις και υποεκδόσεις όλων των προαναφερόμενων ειδών 

 

 πρόσβαση στα on-line εργαλεία υποστήριξης του 
κατασκευαστή με τη δυνατότητα να ανοίγει δελτία τεχνικής 
υποστήριξης στο τμήμα βλαβών της κατασκευάστριας εταιρείας 

(είτε απευθείας είτε μέσω πιστοποιημένου συνεργάτη του 
κατασκευαστικού οίκου) 
 

 επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού εκ των 
προαναφερόμενων,  σε περίπτωση διαπίστωσης  προβλήματος  

λειτουργίας, για όλο το διάστημα της συντήρησης, χωρίς 
επιβάρυνση του Πανεπιστημίου (εξαιρουμένων των 
μεταφορικών). Η  αναφερόμενη αντικατάσταση θα γίνεται από 

προσωπικό του Πανεπιστημίου με απομακρυσμένη υποστήριξη 
από τεχνικό  του Αναδόχου 
 

 Τεχνική υποστήριξη από απόσταση (τηλεφωνική, VPN) για 
αντιμετώπιση λειτουργικών προβλημάτων ή/και αντικατάσταση 
οποιοδήποτε υλικού εκ των προαναφερόμενων, σε περίπτωση 
διαπίστωσης προβλήματος λειτουργίας, για όλο το διάστημα 
της συντήρησης, χωρίς επιβάρυνση του Πανεπιστημίου 
(εξαιρουμένων των μεταφορικών). 

 
NAI 

  
 

Ε.1.5  Διάρκεια υποστήριξης: Διετής NAI   

Ε.1.6   Ο προμηθευτής (για την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής) θα 
πρέπει να έχει προσκομίσει έγγραφο με τα απαιτούμενα στοιχεία του  
συμβολαίου  συντήρησης/υποστήριξης (να αναγράφεται ο αριθμός 
συμβολαίου, τα καλυπτόμενα προϊόντα και η ημερομηνία λήξης του). 

 

NAI   
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ΣΤ.: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Αδειών χρήσης Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.000,00€ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΤ.1 Αναβάθμιση– Συντήρηση Κεντρικού Εξυπηρετητή Τηλεδιασκέψεων (MCU)     

ΣΤ.1.1.  Ποσότητα 1   

ΣΤ.1.2.  Να προσφερθεί αναβάθμιση των παρακάτω αδειών Cisco Communications 
Manager version 11.x 
-19 Enh Plus 
- 6 CUWL Standard 
σε CUWL Meetings άδειες η οποία να περιλαμβάνει δυνατότητα 
εγκατάστασης Cisco Meeting Server (CMS) two-node cluster (σε virtualized 
περιβάλλον) με 25 PMP+ άδειες. Να συνοδεύεται από διετές συμβόλαιο 
συντήρησης. 

 

 
NAI 

  

ΣΤ.1.3.  Συμβόλαιο Συντήρησης διάρκειας δύο (2) ετών  NAI   

ΣΤ.1.4.  Το σύνολο των αδειών καθώς και το λογισμικό τηλεδιάσκεψης,  θα 
πρέπει να καλύπτεται  με συμβόλαιο υποστήριξης του κατασκευαστικού 
οίκου : 
Α) είτε απευθείας  
Β) είτε μέσω πιστοποιημένου συνεργάτη του κατασκευαστικού οίκου.  
 
Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί Δήλωση 
Συνεργασίας με τον κατασκευαστικό οίκο, η οποία παρέχεται από τον 
κατασκευαστικό οίκο, και η ημερομηνία της δεν θα είναι παλαιότερη 
των 20 ημερών, από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 
στον διαγωνισμό. 
 

 
NAI 

  

ΣΤ.1.5.  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα έχει: 
 

 πρόσβαση σε δωρεάν αναβαθμίσεις σε πιθανές μελλοντικές εκδόσεις 
και υποεκδόσεις  

 πρόσβαση στα on-line εργαλεία υποστήριξης του κατασκευαστή με τη 
δυνατότητα να ανοίγει δελτία τεχνικής υποστήριξης στο τμήμα βλαβών 
της κατασκευάστριας εταιρείας (είτε απευθείας είτε μέσω 
πιστοποιημένου συνεργάτη του κατασκευαστικού οίκου) 

 

 
NAI 

  

ΣΤ.1.6.  Ο προμηθευτής (για την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής) θα 
πρέπει να έχει προσκομίσει έγγραφο με τα απαιτούμενα στοιχεία του 
συμβολαίου συντήρησης/υποστήριξης (να αναγράφεται ο αριθμός 
συμβολαίου, τα καλυπτόμενα προϊόντα και η ημερομηνία λήξης του). 

 

 
NAI 
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ΣΤ.2 Άδειες χρήσης Συστήματος Τηλεδιάσκεψης     

ΣΤ.2.1  Ποσότητα 1   

ΣΤ.2.2  Συνδρομή δύο ετών για ένα οργανωτή(host) στο Cisco Webex CMR Meeting 
Center  
(δυναμικότητας 200 webex and 25 Video συμμετέχοντες) 

  

 
NAI 

  

ΣΤ.2.3  Συμβόλαιο Συντήρησης διάρκειας δύο (2) ετών με έναρξη από την 
ημερομηνία παράδοσης της άδειας. 

 
NAI 

  

ΣΤ.2.4  Το σύνολο των αδειών καθώς και το λογισμικό τηλεδιάσκεψης,  θα 
πρέπει να καλύπτεται  με συμβόλαιο υποστήριξης του κατασκευαστικού 
οίκου : 
Α) είτε απευθείας  
Β) είτε μέσω πιστοποιημένου συνεργάτη του κατασκευαστικού οίκου.  
 
Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί Δήλωση 
Συνεργασίας με τον κατασκευαστικό οίκο, η οποία παρέχεται από τον 
κατασκευαστικό οίκο, και η ημερομηνία της δεν θα είναι παλαιότερη 
των 20 ημερών, από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 
στον διαγωνισμό 
 

 
NAI 

  

ΣΤ.2.5  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα έχει: 
 

 πρόσβαση σε δωρεάν αναβαθμίσεις σε πιθανές μελλοντικές εκδόσεις 
και υποεκδόσεις  

 πρόσβαση στα on-line εργαλεία υποστήριξης του κατασκευαστή με τη 
δυνατότητα να ανοίγει δελτία τεχνικής υποστήριξης στο τμήμα βλαβών 

της κατασκευάστριας εταιρείας (είτε απευθείας είτε μέσω 
πιστοποιημένου συνεργάτη του κατασκευαστικού οίκου) 

 
NAI 

  

ΣΤ.2.6  Ο προμηθευτής (για την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής) θα 
πρέπει να έχει προσκομίσει έγγραφο με τα απαιτούμενα στοιχεία του  

συμβολαίου  συντήρησης/υποστήριξης (να αναγράφεται ο αριθμός 
συμβολαίου, τα καλυπτόμενα προϊόντα και η ημερομηνία λήξης του). 

 

 
NAI 
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Ζ.: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.700,00€ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ζ.1. Συμβόλαιο Συντήρησης/Υποστήριξης υπάρχοντος εξοπλισμού 
κεντρικής αίθουσας τηλεδιάσκεψης 

ΝΑΙ   

Ζ.1.1.  Ποσότητα 1   
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Ζ.1.2.  Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης διετούς διάρκειας για το σύνολο 
του εξοπλισμού που ενοποιείται με το κεντρικό σύστημα 
τηλεδιάσκεψης C40 και το οποίο απαρτίζεται από τα παρακάτω: 

 Ψηφιακή Κεντρική μονάδα Συνεδριακού Συστήματος (DIS, 
μοντέλο CU 5905)  
(S/N 2.250.014) 

 Τελικός Ενισχυτής 8 καναλιών (Biamp, μοντέλο MCA 8050-
τμχ. 1) (S/N B71200802) 

 Μονάδα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου(Digital 
Signal Processor Biamp, μοντέλο Nexia VC - τμχ. 1) (S/N 
2289780) 

 Χειριστήριο ελέγχου συσκευών (Biamp,   μοντέλο 
Volume/Select8-τμχ. 1)  
(S/N A0216662 - C14/0314) 

 Σύστημα αυτοματισμού με επίτοιχη βάση στήριξης-φόρτισης 
το οποίο περιλαμβάνει Οθόνη αφής (airCUE-7) (S/N 
CS0374R07.001022),  
Μονάδα κεντρικού ελέγχου (controlCUE-two) (S/N 
CS0414.R03.00310) 

 Προβολικό (Infocus IN5135) (S/N BLGY34500007) 
 Βίντεο μεταγωγέας HDMI 4 in σε 4 out (EXTRON, μοντέλο  

DPX44 HDMI)  
                (S/N A0W1URM - ER26667) 

 Ρυθμιστής ανάλυσης εικόνας από RGB με στερεοφωνικό ήχο 
σε HDMI (EXTRON, μοντέλο RGB-HDMI 300 A) (S/N A0VV76K 
- ER26746) 

 HDMI Audio De-Embedder (EXTRON,  μοντέλο HAE 100)  (S/N 
A0VRPY0 - ER26998) 

 Ενισχυτής και διανομέας σήματος βίντεο HDMI (TVOne,  
μοντέλο 1T-DA-652 -τμχ. 2) 

                (S/N 2238471010823 / 2238471010923) 
 Σύστημα παρουσιάσεων και συνεργασίας ενός μπουτόν 

(Barco ClickShare set -τμχ. 1) 
               (S/N 9714075587) 

 HDMI to Composite scaler (Gefen, μοντέλο TV-HDMI-2-
COMPSVIDSN) (τμχ. 1) 

               (S/N AB13101020552)  

 
ΝΑΙ 
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Ζ.1.3.  Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει: 
 

- την επικοινωνία με την κατασκευάστρια εταιρεία. 

- την διάθεση ενημερώσεων λογισμικού. 

- θα παρέχει τεχνική υποστήριξη από απόσταση, ως 
ενδιάμεσος με την κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς και 
πρόσβαση σε δωρεάν αναβαθμίσεις σε πιθανές μελλοντικές 
εκδόσεις και υποεκδόσεις όλων των προαναφερόμενων 
συστημάτων  

- επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού εκ των 
προαναφερόμενων,  σε περίπτωση διαπίστωσης  

προβλήματος  λειτουργίας, για όλο το διάστημα της 
συντήρησης, χωρίς επιβάρυνση του Πανεπιστημίου 
(εξαιρουμένων των μεταφορικών). 

 
 
 
 

NAI 

  

 
 

Ζ.1.4.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφο με αντίστοιχα έργα 
που έχει αναλάβει και αποδεικνύουν την εμπειρία του τόσο σε 
θέματα εγκατάστασης όσο και υποστήριξης ολοκληρωμένων 
συστημάτων που περιλαμβάνουν συστήματα τηλεδιάσκεψης και 
οπτικοακουστικά συστήματα. 

 
NAI 

  

 
 
 
 

Ζ.1.5.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται με συμβόλαιο υποστήριξης 
από τον κατασκευαστή. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
προσκομίσει την εν λόγω βεβαίωση πριν την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής. 
Στην περίπτωση όπου συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν υποστηρίζεται 
πλέον από τον κατασκευαστικό οίκο (π.χ λόγω παλαιότητας) τότε η 
ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με 
την οποία θα δεσμεύεται ότι έχει την υποχρέωση να παρέχει προς το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά που θα 
εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του συγκεκριμένου 
εξοπλισμού. 

 

 

 
 
 
 

NAI 

  

Ζ.1.6.  Συμβόλαιο Συντήρησης διάρκειας δύο (2) ετών με έναρξη από την 

ημερομηνία παραλαβής. 
 
 

 
 
 

 

NAI   
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

 
ΟΜΑΔΑ Α 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:4320/2017 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: « ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΕ €,  
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  
ΣΕ €, 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

A.1 
Επέκταση Εγγύησης/Υποστήριξης 
Υπολογιστικής Υποδομής Υπολογιστικά Κέντρα 
Μυτιλήνης και Σύρου 

1   

A.2 
Επέκταση Εγγύησης/Υποστήριξης 
Αποθηκευτικής Υποδομής Υπολογιστικά Κέντρα 
Μυτιλήνης  και Σύρου 

1   

A.3 Επέκταση Εγγύησης ΤAPE LIBRARY HP MSL8096   1   

     
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.  ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία 
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ΟΜΑΔΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:4320/2017 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: « ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΕ €,  
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  
ΣΕ €, 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Β.1 
Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού 
MICROSOFT 

1   

     
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.  ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία 
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ΟΜΑΔΑ Γ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:4320/2017 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: « ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Symantec 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΕ €,  
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  
ΣΕ €, 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Γ.1 
Ανανέωση αδειών χρήσης Λογισμικού 
Symantec 

1   

     
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.  ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία 
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ΟΜΑΔΑ Δ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4320/2017 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: « ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VMWARE  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΕ €,  
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  
ΣΕ €, 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Δ.1 
Συντήρηση Υποστήριξη Λογισμικού VMWARE 
Υπολογιστικών κέντρων 1   

     
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.  ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία 
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ΟΜΑΔΑ Ε 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4320/2017 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: « ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

 

ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΕ €,  
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  
ΣΕ €, 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Ε.1 
Συμβόλαιο Συντήρησης/Υποστήριξης υπάρχοντος 
συστήματος τηλεδιάσκεψης 1   

     
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.  ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4320/2017 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: « ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΕ €,  
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  
ΣΕ €, 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΤ.1 
Αναβάθμιση– Συντήρηση Κεντρικού Εξυπηρετητή 
Τηλεδιασκέψεων (MCU) 1   

ΣΤ.2 Άδειες χρήσης Συστήματος Τηλεδιάσκεψης  1   

     
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.  ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία 
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ΟΜΑΔΑ Ζ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4320/2017 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: « ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΕ €,  
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  
ΣΕ €, 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Ζ.1 
Συμβόλαιο Συντήρησης/Υποστήριξης υπάρχοντος 
εξοπλισμού κεντρικής αίθουσας τηλεδιάσκεψης 1   

     
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.  ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία 

 

 
 

 

 





 

71 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ του Παραρτήματος Ι: Μέρος Α  

2. Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη 

σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της 

αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού τους πίνακες συμπληρωμένους και με πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω 

παραπομπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα.  

i. Για την συμπλήρωση των πινάκων ισχύουν τα παρακάτω: 

o Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

o Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για το συμμετέχοντα ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό 

αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι 

όροι σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους 

απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

o Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του συμμετέχοντος που έχει τη μορφή «ΝΑΙ» 

εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 

δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή 

επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την 

υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της υποχρέωσης. 

o Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική προσφορά ή σε 

Παράρτημα της Τεχνικής προσφοράς το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά 

Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου 

διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., 

που κατά την κρίση του συμμετέχοντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων.   

o Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). 

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει 
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τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται 

η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

 

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1. Ο συμμετέχων στο χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα έχει υποχρέωση δωρεάν 

αντικατάστασης τυχόν εξαρτημάτων είτε ρυθμίσεων/επισκευών που οφείλονται σε βλάβη, 

κακή κατασκευή ή άλλο ελάττωμα. Η υποχρέωση αυτή δεν καλύπτει τις περιπτώσεις κακής 

χρήσης.  

2. Ο συμμετέχων υποχρεούται να δηλώσει με τεκμηρίωση (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής 

προσφοράς) τον τρόπο υποστήριξης προς το Πανεπιστήμιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
 
 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για  διαδικασίες σύναψης σύμβασης για  τις οποίες  έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη  Εφημερίδα  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι  πληροφορίες που απαιτούνται στο  μέρος Ι   ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση   ότι 

έχει χρησιμοποιηθεί η  ηλεκτρονική  υπηρεσία   ΕΕΕΠ   για  τη συμπλήρωση   του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση  που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αριθμός της προκήρυξης 

Προσωρινός αριθμός αναφοράς  2017-093928 (17-288315-001) 
 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 

2017/S 133-273365 

URL της ΕΕ 
 

National Official Journal 

- 

Εάν   δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη   διαγωνισμού στην Επίσημη  Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή αν  δεν υπάρχει  

υποχρέωση  δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή  ή ο αναθέτων φορέας   θα πρέπει να συμπληρώσει  πληροφορίες με τις οποίες  

θα είναι δυνατή  η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της  διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.  παραπομπή σε δημοσίευση   σε εθνικό 

επίπεδο) 
 
 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΙΓΑΙΟΥ 

Χώρα: 

Ελλάδα 
 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 

Type of procedure 

Open procedure  

Τίτλος:
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Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη   προσφορά  

βάσει τιμής ανά  Ομάδα  ειδών 

με τίτλο  «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ   ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ   ΑΙΓΑΙΟΥ» 

Σύντομη περιγραφή: 

Ο τίτλος της υπό ανάθεσης σύμβασης είναι «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού – επέκταση εγγυήσεων και  

συντηρήσεων εξοπλισμού πληροφορικής για τις  ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου».   Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η 

παροχή   υπηρεσιών  ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού – επέκτασης  εγγυήσεων και  συντηρήσεων εξοπλισμού 

πληροφορικής οι  οποίες είναι απαραίτητες για  την υποστήριξη των  εσωτερικών  λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 

4320/12.07.2017 
 

 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 
 

: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Επωνυμία: 

- 
 

Οδός και αριθμός: 

- 
 

Ταχ. κωδ.: 

- 
 

Πόλη: 

- 
 

Χώρα: 

 

 
 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

- 

 

 

 

 
 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 

 

 

 





 

3 

 

Τηλέφωνο: 

- 

 

 

 

 

 

 
 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
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- 
 

Αριθ. ΦΠΑ,  εφόσον υπάρχει: 

- 
 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ,  να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

- 
 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 

ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

- 
 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 
 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

 

•  Απαντήστε  στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 

Β  και, όπου   απαιτείται, στην ενότητα   Γ του παρόντος μέρους,   συμπληρώστε το μέρος V, κατά  περίπτωση, και σε  

κάθε  περίπτωση  συμπληρώστε   και υπογράψτε  το μέρος VI. 
 

 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

- 
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
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- 
 

γ) Να  αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 

ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

- 
 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

 

•  Επιπροσθέτως,   συμπληρώστε  τις πληροφορίες  που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α,  Β,  Γ, ή Δ κατά  

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη  ή στα έγγραφα της  προμήθειας 
 

 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή 

δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 
 

 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

 

•  Μεριμνήστε για  την υποβολή  χωριστού  εντύπου ΕΕΕΠ  από   τους  άλλους εμπλεκόμενους  οικονομικούς φορείς. 
 

 

α) Να  αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 
 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

- 
 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
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γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 

- 
 

 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 

ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 

- 
 

 
 
 
 

Β:  Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
 

#1 
 
 
 

•  Κατά   περίπτωση,  να αναφέρετε το όνομα  και τη  διεύθυνση   του  προσώπου ή των προσώπων  που είναι εξουσιοδοτημένα   

να  εκπροσωπούν   τον οικονομικό φορέα για  τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 
 

 

Όνομα 

- 
 

Επώνυμο 

- 
 

Ημερομηνία γέννησης 

- 
 

Τόπος γέννησης 

- 
 

Οδός και αριθμός: 

- 
 

Ταχ. κωδ.: 

- 
 

Πόλη: 

- 
 

Χώρα: 

--- 
 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 
 

Τηλέφωνο: 

- 
 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

-
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
 

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

- 
 

 

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 

στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

 

•  Παρακαλείστε  να υποβάλετε  χωριστό  έντυπο  ΕΕΕΠ,   με τις πληροφορίες  που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα  Α και 

Β  του  παρόντος μέρους,  καθώς και το  μέρος ΙΙΙ,  για  κάθε  μία  από   τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα 

και  υπογεγραμμένα από   τους  ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό   θα πρέπει επίσης   να περιλαμβάνει κάθε   

τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα  στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως  τους υπεύθυνους 

για  τον έλεγχο  της ποιότητας και, όταν  πρόκειται   για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό   ή τις τεχνικές  

υπηρεσίες  που ο οικονομικός φορέας μπορεί   να  καλέσει   για την εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές   για  τη συγκεκριμένη ικανότητα  ή τις ικανότητες  στις οποίες   στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείστε  να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα  με τα μέρη  IV και  V για  κάθε  μία  από  τις σχετικές 

οντότητες. 
 

 
 
 

Δ:  Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 

δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

 

•  (Το  τμήμα   συμπληρώνεται μόνο  αν οι  πληροροφίες αυτές   ζητούνται ρητώς από   την αναθέτουσα  αρχή   ή τον 

αναθέτοντα   φορέα). 
 

 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι
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Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε 

κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων: 

- 
 

 

•  Εάν  η αναθέτουσα αρχή  ή ο αναθέτων φορέας   ζητούν ρητώς   αυτές  τις πληροφορίες επιπλέον των  πληροφοριών   

που προβλέπονται  στο μέρος Ι, να παράσχετε  τις πληροφορίες  που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα  Α και Β του 

παρόντος μέρους και  σύμφωνα με το μέρος III για  κάθε  υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
 

 Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Υπάρχει  τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του  ίδιου του  οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου  το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου   ή έχει εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης   αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό  για  συμμετοχή   σε εγκληματική οργάνωση   με καταδικαστική απόφαση  η οποία έχει  εκδοθεί   πριν από   πέντε έτη  

κατά   το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας   περίοδος   αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο  

άρθρο 2 της  απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για  την καταπολέμηση  του οργανωμένου   εγκλήματος   (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, 

σ. 42). 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

 
 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 
 

Αιτιολογία 

- 
 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού.
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- 

Έχετε λάβει μέτρα   για να  αποδείξετε   την  αξιοπιστία  σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

Διαφθορά 

Υπάρχει  τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του  ίδιου του  οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου  το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου   ή έχει εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης   αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό  για  διαφθορά  με καταδικαστική απόφαση  η οποία έχει εκδοθεί πριν από   πέντε έτη  κατά   το μέγιστο ή στην 

οποία  έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού  που εξακολουθεί  να ισχύει; Όπως ορίζεται στο  άρθρο 3 της σύμβασης  περί 

της  καταπολέμησης της  δωροδοκίας στην οποία  ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και  στο άρθρο  2 παράγραφος 1 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της  22ας Ιουλίου 2003 για  την καταπολέμηση της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό 

τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54). Αυτός  ο λόγος  αποκλεισμού  περιλαμβάνει επίσης  τη διαφθορά όπως ορίζεται στο  εθνικό  δίκαιο της 

αναθέτουσας αρχής   (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

 
 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
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- 
 

Αιτιολογία 

- 
 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα   για να  αποδείξετε   την  αξιοπιστία  σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

Απάτη 

Υπάρχει  τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του  ίδιου του  οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου  το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου   ή έχει εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης   αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό  για  απάτη με καταδικαστική  απόφαση  η οποία έχει εκδοθεί πριν από   πέντε έτη  κατά   το μέγιστο ή στην οποία  έχει 

οριστεί απευθείας 

περίοδος   αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια  του άρθρου 

1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία   των  οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ  C 316 της 27.11.1995, σ. 48). Η 

απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι
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Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 
 

Αιτιολογία 

- 
 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα   για να  αποδείξετε   την  αξιοπιστία  σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

Υπάρχει  τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του  ίδιου του  οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου  το οποίο είναι μέλος του  διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου   ή έχει εξουσία  

εκπροσώπησης, λήψης  αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό  για  τρομοκρατικά εγκλήματα  ή εγκλήματα   συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες  με καταδικαστική  

απόφαση  η οποία έχει εκδοθεί πριν από   πέντε έτη  κατά   το μέγιστο ή στην οποία  έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού  

που εξακολουθεί  να ισχύει; Όπως ορίζονται στα  άρθρα 

1 και  3 της  απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της  13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός   ο
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λόγος αποκλεισμού  περιλαμβάνει επίσης   την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο   

4 της   εν λόγω  απόφασης-πλαίσιο. 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

 
 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 
 

Αιτιολογία 

- 
 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα   για να  αποδείξετε   την  αξιοπιστία  σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Υπάρχει  τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του  ίδιου του  οικονομικού φορέα ή 
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οποιουδήποτε προσώπου  το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου   ή έχει εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης   

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό  για  νομιμοποίηση εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες ή
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χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας με καταδικαστική  απόφαση   η οποία έχει εκδοθεί   πριν από   πέντε έτη  κατά   το μέγιστο ή στην 

οποία  έχει οριστεί απευθείας περίοδος   αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο  άρθρο 

1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη   της  χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για  τη νομιμοποίηση εσόδων από  

παράνομες δραστηριότητες και  τη χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 

25.11.2005, 

σ.15). Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
 
 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 
 

Αιτιολογία 

- 
 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα   για να  αποδείξετε   την  αξιοπιστία  σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης
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Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει  τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του  ίδιου του  οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου  το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου   ή έχει εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης   αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό  για  παιδική εργασία  και  άλλες  μορφές   εμπορίας ανθρώπων  με καταδικαστική απόφαση  η οποία έχει  εκδοθεί   πριν 

από  πέντε έτη  κατά  το μέγιστο ή στην οποία  έχει οριστεί απευθείας   περίοδος   αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 

ορίζεται στο  άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   και του Συμβουλίου, της  5ης Απριλίου 

2011, για την  πρόληψη και την καταπολέμηση της  εμπορίας ανθρώπων   και  για  την προστασία  των  θυμάτων  της, καθώς και  

για  την αντικατάσταση   της  απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ. 

1). 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

 
 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 
 

Αιτιολογία 

- 
 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα   για να  αποδείξετε   την  αξιοπιστία  σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

-
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Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

 

Β:  Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον  αφορά   την καταβολή φόρων,  τόσο στη χώρα   στην  οποία   είναι 

εγκατεστημένος όσο  και στο  κράτος μέλος  της αναθέτουσας αρχής   ή του αναθέτοντα   φορέα, εάν είναι άλλο από  τη 

χώρα εγκατάστασης; 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 
 

Ενεχόμενο ποσό 

- 

--- 

Η  παράβαση  υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν  η παράβαση  υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση,  η εν λόγω  απόφαση είναι  

τελεσίδικη   και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Να  αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 
 

Σε  περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 
 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

-
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει  τις υποχρεώσεις   του,  είτε καταβάλλοντας τους φόρους  ή τις εισφορές  κοινωνικής 

ασφάλισης   που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά   περίπτωση,   των  δεδουλευμένων τόκων   ή των προστίμων,  είτε υπαγόμενος  

σε δεσμευτικό  διακανονισμό για την  καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε   ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον  αφορά   την καταβολή  εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  τόσο  

στη χώρα   στην οποία  είναι εγκατεστημένος όσο  και στο  κράτος  μέλος  της αναθέτουσας αρχής   ή του αναθέτοντα 

φορέα, εάν είναι άλλο από  τη χώρα εγκατάστασης; 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 
 

Ενεχόμενο ποσό 

- 

--- 

Η  παράβαση  υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι
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Εάν  η παράβαση  υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση,  η εν λόγω  απόφαση είναι  

τελεσίδικη   και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Να  αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 
 

Σε  περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 
 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει  τις υποχρεώσεις   του,  είτε καταβάλλοντας τους φόρους  ή τις εισφορές  κοινωνικής 

ασφάλισης   που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά   περίπτωση,   των  δεδουλευμένων τόκων   ή των προστίμων,  είτε υπαγόμενος  

σε δεσμευτικό  διακανονισμό για την  καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
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Ο οικονομικός φορέας   έχει, εν γνώσει  του,  παραβιάσει τις υποχρεώσεις   του στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου;  Όπως 

αναφέρονται για  τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας   στο εθνικό δίκαιο,  στη σχετική προκήρυξη   ή στα έγγραφα της  

προμήθειας ή στο άρθρο  18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα   για να  αποδείξετε   την  αξιοπιστία  σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας   έχει, εν γνώσει  του,  παραβιάσει τις υποχρεώσεις   του στον τομέα του κοινωνικού δικαίου;  Όπως 

αναφέρονται για  τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας   στο εθνικό δίκαιο,  στη σχετική προκήρυξη   ή στα έγγραφα της  

προμήθειας ή στο άρθρο  18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα   για να  αποδείξετε   την  αξιοπιστία  σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας   έχει, εν γνώσει  του,  παραβιάσει τις υποχρεώσεις   του στον τομέα   του εργατικού δικαίου; Όπως 

αναφέρονται για  τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας   στο εθνικό δίκαιο,  στη σχετική προκήρυξη   ή στα έγγραφα της  

προμήθειας ή στο άρθρο  18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα   για να  αποδείξετε   την  αξιοπιστία  σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Πτώχευση 

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας  πτώχευση; Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

Διακανονισμός με τους πιστωτές 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό  με πιστωτές; Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

 
Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη   της πτώχευσης κατάσταση,   προκύπτουσα από   παρόμοια   

διαδικασία προβλεπόμενη   σε εθνικές νομοθετικές και  κανονιστικές διατάξεις; 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

-
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Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

Είναι τα  περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό  αναγκαστική διαχείριση από   εκκαθαριστή ή από  δικαστήριο; 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
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Έχουν  ανασταλεί οι  επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός  φορέας  σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση,  βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο,  

στη σχετική προκήρυξη   ή στα έγγραφα της προμήθειας. 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα   για να  αποδείξετε   την  αξιοπιστία  σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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- 
 

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη  με αυτόν   επιχείρηση, παράσχει 

συμβουλές   στην αναθέτουσα  αρχή   ή την συμβαλλόμενη  οντότητα  ή έχει κατ’ 

άλλον  τρόπο   εμπλακεί στην κατάρτιση  της   διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 

απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 

της παρούσας διαδικασίας 

Ο οικονομικός φορέας: 

α) έχει  κριθεί ένοχος  σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά  την παροχή των πληροφοριών   που απαιτούνται για  την 

εξακρίβωση  της  απουσίας   των  λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των  κριτηρίων  επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει  τις πληροφορίες αυτές, 

γ)  δεν ήταν   σε θέση,  χωρίς   καθυστέρηση, να προσκομίσει τα  απαιτούμενα  από την αναθέτουσα  αρχή   ή τον αναθέτοντα  

φορέα   δικαιολογητικά,   και 

δ) έχει  επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο  τρόπο   τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής   ή του αναθέτοντος   

φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν  αθέμιτο πλεονέκτημα  στη διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης ή να  παράσχει   εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες  που ενδέχεται να επηρεάσουν   ουσιωδώς   τις αποφάσεις   

που αφορούν   τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την ανάθεση; 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

 

Δ:  Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται  από   την εθνική νομοθεσία  του κράτους  μέλους  της 

αναθέτουσας αρχής   ή του αναθέτοντα
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φορέα. Ισχύουν   οι αμιγώς εθνικοί λόγοι  αποκλεισμού  που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα  σύναψης της 

σύμβασης; 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

 

Μέρος IV:  Κριτήρια επιλογής 
 
 

 

Α: Καταλληλότητα 
 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος   στα  επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται  στο κράτος μέλος  εγκατάστασής  του, όπως περιγράφεται 

στο παράρτημα XI της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί   φορείς  από   ορισμένα κράτη   μέλη  μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται   με άλλες απαιτήσεις  

που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
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❍ Ναι 

❍ Όχι
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URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

 

Β:  Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 
 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο ειδικός ετήσιος  κύκλος εργασιών   του οικονομικού φορέα   στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτει η σύμβαση για  τον αριθμό  

οικονομικών ετών   που απαιτούνται βάσει της  σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης  της σύμβασης  ή του ΕΕΕΠ είναι ο 

εξής: 
 

 
 

Ποσό 

- 

--- 
 

Ημερομηνία έναρξης 

- 
 

Ημερομηνία λήξης 

- 
 
 
 

 

Ποσό 

- 

--- 
 

Ημερομηνία έναρξης 

- 
 

Ημερομηνία λήξης 

- 
 
 
 

 

Ποσό 

- 

---
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Ημερομηνία έναρξης 

- 
 

Ημερομηνία λήξης 

- 
 
 
 

 

Ποσό 

- 

--- 
 

Ημερομηνία έναρξης 

- 
 

Ημερομηνία λήξης 

- 
 
 
 

 

Ποσό 

- 

--- 
 

Ημερομηνία έναρξης 

- 
 

Ημερομηνία λήξης 

- 
 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

Σύσταση οικονομικού φορέα 

Σε περίπτωση   που οι  πληροφορίες   σχετικά με τον κύκλο  εργασιών (γενικό ή ειδικό)  δεν είναι διαθέσιμες   για  ολόκληρη   την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
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την ημερομηνία  σύστασης ή έναρξης   των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα: 
 

Προσδιορίστε 

- 
 

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

Όσον αφορά τις λοιπές   οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,   εάν υπάρχουν, οι  οποίες   ενδέχεται να έχουν  προσδιοριστεί 

στη σχετική προκήρυξη  ή στα έγγραφα  σύναψης της σύμβασης,  ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Για  τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου 

τύπου 

Μόνο για  τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά   τη διάρκεια της  περιόδου 

αναφοράς, ο οικονομικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες   κύριες υπηρεσίες  του συγκεκριμένου τύπου.   Οι αναθέτουσες αρχές   

μπορούν  να ζητούν έως τρία  έτη   και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας  που υπερβαίνει τα  τρία   έτη. 
 
 
 
Περιγραφή 

- 
 

Ποσό 

- 

---
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Ημερομηνία έναρξης 

- 
 

Ημερομηνία λήξης 

- 
 

Αποδέκτες 

- 
 
 
 

 

Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

 

Δ:  Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα 

διασφάλισης της ποιότητας 

Θα   είναι σε θέση   ο οικονομικός φορέας να  προσκομίσει  πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από   ανεξάρτητους   οργανισμούς  που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα   διασφάλισης  ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της  προσβασιμότητας   για  άτομα με ειδικές  ανάγκες; 
 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας: 

-
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Είναι   οι πληροφορίες αυτές   διαθέσιμες δωρεάν για τις  αρχές   από  τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
 

Εκδότης 

- 
 

 

Λήξη 
 

 

 

 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο  κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω  επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω   αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη  II έως V 

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 αναφέρονται,  εκτός εάν: 

α)  Η  αναθέτουσα αρχή  ή ο αναθέτων φορέας   έχει τη δυνατότητα   να λάβει τα σχετικά  δικαιολογητικά απευθείας  με 

πρόσβαση   σε εθνική  βάση  δεδομένων 

σε οποιοδήποτε  κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό  την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει  τις 

απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή   ή φορέα έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)  

που παρέχουν  τη δυνατότητα  στην αναθέτουσα  αρχή   ή στον αναθέτοντα  φορέα   να το πράξει] ή 

β)  Από   τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο  (ανάλογα   με την εθνική εφαρμογή  του άρθρου  59 

παράγραφος 5 δεύτερο  εδάφιο της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή  ή ο αναθέτων φορέας   έχουν ήδη  στην κατοχή  τους  τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο  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 Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για  τους σκοπούς
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τ... [προσδιορισμός   της   διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή   στη δημοσίευση στην Επίσημη  

Εφημερίδα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος   και, όπου  ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
 

Ημερομηνία 

- 
 

Τόπος 

- 
 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………………………………………….. 

Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη   

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ………………………… ποσού ολογράφως: .………………….…………………………………………… 

(αριθμητικώς ………………………………………………… 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 ολογράφως: ………………………….………………………… 

(αριθμητικώς ……………………………… ευρώ) 

υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ……........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………… 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………… 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………, κ.ο.κ.  
(συμπληρώνεται για όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την με Α.Π.:4320/12.07.2017 Διακήρυξη με τίτλο 

«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού 07.09.2017 για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” για την Ομάδα.......................... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
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του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………………………………  

(ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα 

της Διακήρυξης).  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το 

άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
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 2. YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία Έκδοσης: .......... 

Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 
 
 Εγγύηση μας υπ΄ αριθμ. …………………………………………………………………….. ποσού ολογράφως: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(αρ
ιθμητικώς:…………………………)  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 
ολογράφως: …………………………………….…………………..…………………………………………………………………………………… 
(αριθμητικώς:…………………………………..………) ευρώ. 
υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 

……………………………………………………………………………………………………………………………, 

ΑΦΜ:…….………………..(διεύθυνση).........................ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 

...................................................................................., ΑΦΜ: ………………………….., 

(διεύθυνση)……………………………………………………………………………………………………… ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….  

β) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. 

γ) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. κ.ο.κ. 
(συμπληρώνεται για όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
 
για την καλή εκτέλεση της Ομάδας ειδών …………………………………… της σύμβασης ………………………….. (τίτλος 

σύμβασης) σύμφωνα με την ΑΠ: 4320/12.07.2017 Διακήρυξη με τίτλο  

«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».   

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ΧΧ/ΧΧ/201Χ (30 ημέρες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο που ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης).  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
........................ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης 

Στη Μυτιλήνη σήμερα την ………… 2017, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου - Κτήριο Διοίκησης) με ΑΦΜ: 
090166310, Δ.Ο.Υ.: Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από 
την Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικ/κού Προγραμματισμού & Υποδομών, Καθηγήτρια κ. 
Αμαλία Πολυδωροπούλου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 22/08.09.2014 απόφαση του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 3.2 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη» (ΑΔΑ: 
ΒΙ8Θ469Β7Λ-6Δ1) του Πανεπιστημίου Αιγαίου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2458/16.09.2014, τ. ΥΟΔΔ 
και αφετέρου δε της Εταιρείας με την επωνυμία …………………………………. και το διακριτικό τίτλο 
………………………. με ΑΦΜ: …………….., Δ.Ο.Υ.: …………………. (στο εξής καλούμενη «ανάδοχο») που εδρεύει 
στη ……………… , οδός ………………………., Τ.Κ.: …………. Τηλ.: ………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον/την κ. ………………………………. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο), κάτοικο 
……………, οδός ……………, με ΑΔΤ: …………….., ΑΦΜ: …………………, Τηλ.: …………………………… 
αφού έλαβαν υπόψη: 
 

1. την υπ’ αρ. 76(επαναληπτική)/06.07.2017 Απόφασης έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 3.1 «Έγκριση α) σκοπιμότητας της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών 
«Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού – επέκταση εγγυήσεων και συντηρήσεων εξοπλισμού 
πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου» β) πραγματοποίησης της εν λόγω 
δαπάνης με τη διαδικασία Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα ειδών και γ) του 
τεύχους της Διακήρυξης» με ΑΔΑ Ω9ΠΕ469Β7Λ-ΣΘ3 και ΑΔΑΜ:17REQ001676990, 

2.  Τα από ……………………………………. 201Χ πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού  
3. Το διαγωνισμό που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους του τεύχους Διακήρυξης με αριθμό 

4320/2017 με 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού την 7η/9ου/2017 ημέρα Πέμπτη 
και καταληκτική Συνεδρίαση της Επιτροπής την ../../… ημέρα και συμμετείχαν σε αυτόν οι εταιρείες  

i. ……………………………………………………………… 

ii. ……………………………………………………………… 

iii. ……………………………………………………………… 

4. Την από …/…/……. προσφορά της εταιρείας ………………………..., της οποίας οι πίνακες τεχνικής 
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 

5. Την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμ. .. / .. . .. . …. Θέμα .. .. , η οποία ενέκρινε την εν λόγω 
κατακύρωση, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. 
έργου 2014ΣΕ54600039 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ)., έναντι του ποσού των ……………………………………… (…………………….€) συμπεριλαμβανομένου 
του νόμιμου Φ.Π.Α., 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 
 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκ 
μέρους του αναδόχου παροχής υπηρεσιών ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού – επέκτασης εγγυήσεων 
και συντηρήσεων εξοπλισμού πληροφορικής οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των 
εσωτερικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτές αναγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I» της 
παρούσης.  
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της/ων Ομάδας/ες ……. ανέρχονταν στο ποσό των ……. € προ ΦΠΑ και ΦΠΑ 
….. € και σύνολο ………...  
Η  αξία της παρούσας σύμβασης για την/ις Ομάδα/ες …….. ανέρχεται στο ποσό των 
…………………………………………………… (ολογράφως) (ΧΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% Ποσό 
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χωρίς ΦΠΑ: …………………………………………………… (ολογράφως) (ΧΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ€) και ΦΠΑ 24%: 
…………………………………………………… (ολογράφως) (ΧΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ€) και θα καλυφθεί από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2014ΣΕ54600039 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ). Το εν λόγω τίμημα αναλύεται με ακρίβεια στο 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I» της παρούσης.  
 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Το τίμημα για κάθε ομάδα (εκτός της Δ) θα καταβληθεί τμηματικά σε δύο ετήσιες ισόποσες δόσεις, 
πληρωτέες, η πρώτη με την υπογραφή της σύμβασης και η δεύτερη με την έναρξη του δεύτερου (2ου) 
έτους κάλυψης.  
Το τίμημα της Ομάδας Δ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VMARE ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VMWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, θα καταβληθεί εφάπαξ για δύο έτη. 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τυχόν μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την 
παράδοση – παραλαβή των Υπηρεσιών/Ειδών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
Μυτιλήνη. 
Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, σύμφωνα με το 
άρθ. 200, παρ. 5, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), εφόσον προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) Τιμολόγιο του αναδόχου,  
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, 
γ) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, από την εκάστοτε Επιτροπή, 
σύμφωνα με το άρθ. 219 του Ν. 4412/2016. 
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθ. 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). Επί της εν λόγω κράτησης  επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 
3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%., 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθ. 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει 
και ΚΥΑ αρ. 1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 
Στο τίμημα περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.  
 

3.ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΙΣΧΥΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει σε 24 
μήνες.  
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Η ως άνω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης. 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει 
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα 
της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 
αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
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χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθ. 218 του Ν. 4412/2016 και 
του άρθ. 9 της παρούσας.  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 132 του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως μετά από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, 
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και εφόσον δεν μεταβάλλεται 
η συνολική φύση της εκτέλεσης των υπηρεσιών όπως προδιαγράφεται στη Διακήρυξη. 
 
4.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ως τόπος παράδοσης των υπηρεσιών/ειδών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
Μυτιλήνη. Ο ποιοτικός έλεγχος και ποσοτική παραλαβή των ζητούμενων υπηρεσιών/ειδών, γίνεται από 
την Επιτροπή στον τόπο παραλαβής με τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Η παραλαβή των ζητούμενων υπηρεσιών/ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών (δοκιμαστική περίοδος) από την 
ημερομηνία βεβαίωσης άφιξης ή προσωρινής παραλαβής των ζητούμενων υπηρεσιών/ειδών.  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα 
με την παρ. 11 εδάφιο δ’ του άρθ. 221 του Ν. 4412/2016 και για τη διαδικασία παραλαβής εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του άρθ. 219 του Ν. 4412/2016.  
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 
αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής 
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή 
τρίτων. 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση 10% 
έως 20% επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με 
άλλες, που να είναι, σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 
την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθ. 220 του Ν. 4412/2016. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται 
από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθ. 132 του Ν. 4412/2016. 
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5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: α) θα τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 
β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,  
γ) μετά την λήξη ή λύση της σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα που θα περιέλθουν 
σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με την προμήθεια 
που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
περιγράφεται στο παρόν τεύχος.  
Παράταση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων 
λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή σε περιπτώσεις που 
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.  
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή 
βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο ή 
στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 
την εκτέλεσή της.   
Ο συμμετέχων στο χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα έχει υποχρέωση δωρεάν 
αντικατάστασης τυχόν εξαρτημάτων είτε ρυθμίσεων/επισκευών που οφείλονται σε βλάβη, κακή 
κατασκευή ή άλλο ελάττωμα. Η υποχρέωση αυτή δεν καλύπτει τις περιπτώσεις κακής χρήσης.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, σύμφωνα με το άρθ. 202 του Ν. 4412/2016 όταν συντρέχουν οι 
εξής προϋποθέσεις: 
α) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους και έχει παρέλθει η καταληκτική 
ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κατέθεσε την/τις με αριθμό …………… και 
ημερομηνία ………….. εγγυητική/ες επιστολή/ές καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού 5% της συμβατικής 
αξίας προ ΦΠΑ της/των κατακυρωθείσας/ων Ομάδας/ων Υπηρεσιών/ειδών, δηλαδή ΟΜΑΔΑ/ΕΣ …………… 
ποσού (…………….€). 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  
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Εάν κατά τη διαδικασία παραλαβής της σύμβασης στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της της Εγγύησης 
Καλής Εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου και καταπίπτει 
κατά περίπτωση λόγω παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης είναι έως την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ  
(30ημέρες μεγαλύτερος από το συμβατικό της παρούσης). 

Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή εκτέλεση του συνόλου των 
παρεχόμενων υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε ζημία με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται ειδικώς στην παρούσα. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης προ ΦΠΑ. 
 

7. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 
Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του συμβατικού τιμήματος της υπογραφείσας 
σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση 
της Αναθέτουσας Αρχής κατά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την 
Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την 
Τράπεζα.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας αναφορικά με την 
εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε, εάν λόγω 
έκπτωσης του αναδόχου, λύσης της σύμβασης, επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω άλλων 
συναφών περιστάσεων που προβλέπονται στην Διακήρυξη και στη σύμβαση ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας. 
 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (παρ. 1, άρθ. 133 του 
Ν. 4412/2016), να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δυνάμει του άρθ. 132 του Ν. 4412/2016, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθ. 258 της ΣΛΕΕ. 
 
9. ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σύμφωνα με το αρθ. 203 του Ν. 4412/2016 από την 
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου εφόσον δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, δεν 
εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας 





ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

42 
 

Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί 
προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθ. 74 αυτού. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλεται, με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή 
ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  
 

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων, που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 4 και 9 της παρούσας, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα 
με το άρθ. 205 του Ν. 4412/2016, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας 
βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι 
παρακάτω:  
(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου, 
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3) Πλημμύρα, (4) Σεισμός, (5) Πόλεμος.  
Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά 
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
 





ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

43 
 

 
 
11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.  Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα 
προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις 
κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα του δημοσίου συμφέροντος.  
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της 
Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 
Εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δύναται επίσης να προσφύγουν, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, 
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια 
συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα 
οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση αυτή θα ρυθμίζεται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδης, τα δε προσαρτώμενα σε αυτή έγγραφα ήτοι:  

 Η πλήρης οικονομική και τεχνική προσφορά της εταιρείας στο διαγωνισμό, με Α.Π.: ….. Διακήρυξης . 
……………….. 

 Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, του ………………… (θέμα (……), (ΑΔΑΜ: 
………………..) (ΑΔΑ: ……………), με την οποία έγινε η κατακύρωση 
υπογράφονται από αμφότερα τα μέρη και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύννομο με την 
σύμβαση.  
2. Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει της Διακήρυξης, εκτός εάν αυτό μνημονεύεται ρητώς στην παρούσα. 
 
Η παρούσα σύμβαση, συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβάστηκε τους συμβαλλόμενους και 
υπογράφτηκε και από τους δύο.   
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Για την εταιρεία 

με την επωνυμία 

«…………………………………………» 

  

  

         ………………………………. Ο νόμιμος 

Εκπρόσωπος 

………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

                                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΙΔΩΝ 
 

 ΟΜΑΔΑ   ΧΧΧ 

 

ΚΩΔ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΕΙΔΟΥΣ 
CPV- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

  
    

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΦΠΑ (17 %)  

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 

         Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης  

 
Τακτικά μέλη 
 

 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ υπάλληλος του ιδρύματος, ως 

πρόεδρος, 

Τηλ.: 22510 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ e-mail: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ@aegean.gr 
 

 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,  υπάλληλος ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ του ιδρύματος, ως μέλος, 

Τηλ.: 22510 ΧΧΧΧΧΧΧ e-mail: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ@aegean.gr 
 

 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, υπάλληλος ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ του ιδρύματος, ως μέλος 

Τηλ.: 22510 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, e-mail: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ@aegean.gr 
 

Αναπληρωματικά μέλη 

 
 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, υπάλληλος ΧΧΧΧΧΧΧ του ιδρύματος 

Τηλ.: 22510 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, e-mail: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ@aegean.gr 
 

 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, υπάλληλος ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ του ιδρύματος 

Τηλ.: 22510 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, e-mail: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ@aegean.gr 
 

 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ υπάλληλος του ιδρύματος  

Τηλ.: 22510 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, e-mail: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ@aegean.gr 
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