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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
(ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 

ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ:  
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 POLICE ON LINE 

΄΄ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ΄΄  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ    
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ημερομηνία 
αποστολής 

για 
δημοσίευση 

στην 
Εφημερίδα 

της Ε.Ε. 

Ημερομηνία 
δημοσίευσης  

σε Εθνικό 
Επίπεδο 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
για το έτος 2018 ισούται με 
#98.217,74#€  άνευ Φ.Π.Α.,  
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 
και δαπανών. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το 
έτος 2019, εφόσον ασκηθεί, 
μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης 
της σύμβασης από την Αναθέτουσα 
Αρχή ισούται με #98.217,74#€  άνευ 
Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων και δαπανών. 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία 
της σύμβασης ισούται με 
#196.435,48#€   
 

ΝΑΙ 

Η ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΨΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ 
ΤΗΣ  ΤΙΜΗΣ  

28-08-2017 31-08-2017 

 
Η ΑΝΑΠΛ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 
 

         Έχοντας υπόψη:  
1.     Τις διατάξεις:  

α.     Των άρθρων 41, 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ. 63/2005 (Α΄-98). 

β.  Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α -́41), όπως ισχύουν. 

γ.    Του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄-73), όπως 
ισχύουν. 

δ.      Του Ν.1481/1984, ‘’Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α -́152), όπως ισχύουν.  
ε.     Των άρθρων 8 και επόμενα του Ν.1599/1986 ‘’Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου 

δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-75), όπως ισχύουν. 
στ.  Του Ν.2690/1999 (Α΄45) ‘’Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις’’, 

όπως ισχύουν. 
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ζ.     Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 

η.    Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄-112) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

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

ι.    Του άρθρου 25 του Ν.3614/2007 ‘’Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων’’ (Α΄-267). 

ια.   Του άρθρου 6 ‘’Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας’’ του Ν.2452/1996 ‘’Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των 
διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις (Α΄-283), όπως ισχύουν  . 

ιβ.   Του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’ (Α΄-248), 
όπως ισχύουν. 

ιγ.   Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 ‘’Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄- 266). 

ιδ.    Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄-204). 

ιε.    Του άρθρου 35 Ν.4129/2013 ‘’Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο’’ (Α -́
52), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

ιστ.  Των άρθρων 73 και 74 του Ν.4146/2013 ‘’Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις’’ (Α -́90).   

ιζ.   Του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 ‘’Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013’’ (Α΄-107). 

ιη.  Των άρθρων 1 και 2 του Ν.4250/2014 ‘’Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις‘’ (Α -́74). 

ιθ.   Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Ν.4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

κ.    Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) ‘’Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

κα. Του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

κβ.   Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

κγ.  Του Ν. 4254/2014 ‘’Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις’’. 

κδ.  Του Ν. 4456/17 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 
1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του 
κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

κε.  Του Ν. 4446/2016 ‘’Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, 
Οικιοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.’’ (Α’-240). 

κστ. Του Ν.3548/2007 ‘’Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον νομαρχιακό 
και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-68). 

κζ.  Του Π.Δ 215/2007 ‘’Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής’’ (Α΄-241). 

κη.  Του Π.Δ 184/2009 ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
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αρμοδιοτήτων’’ (Α΄-213). 
κθ.  Του Π.Δ 82/2011 ‘’Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων’’ ( Α΄-198). 
λ.     Του ΠΔ.85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών’’ 

(A΄-141). 
λα.   Του Π.Δ 178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ (Α -́281). 
λβ.  Του Π.Δ. 28/2015 ‘’Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία΄΄ (Α΄-34). 
λγ.    Του ΠΔ.24/2015 (A΄-20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων». 
λδ.  Του ΠΔ.73/2015 ‘’Διορισμοί Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών’’ (Α΄-116). 
λε.     Του Π.Δ 80/2016 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ (ΦΕΚ  145/Α/25.07.2016). 
λστ.   Του Π.Δ 125/2016 ‘Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών’’ (Α -́

211). 
λζ.  Του Π.Δ 123/2016 ‘’Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετονομασία του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ’’ (Α -́208).Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών’’ (Α΄-211). 

λη.   Του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄-64). 
 

2. Τις αποφάσεις: 
α.  Υπ’ αριθ. Υ186 από 11-11-2016 του Πρωθυπουργού ‘’Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα’’ (Β΄- 2109). 
β.    Υπ’ αριθ. 57654 από 22-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

‘’Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης’’ 
(Β΄-1781). 

γ.   Υπ’ αριθ. 56902/215 από 19-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
‘’Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’ (Β΄-1924). 

δ.   Υπ’ αριθ. 7004/3/67 από 28-5-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων επί θεμάτων Ελληνικής 
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα. 

ε.    Υπ’ αριθ. 12179/02-7-2014 της Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, ‘’Καθορισμός ημερήσιων 
και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (…) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου’’. 

στ.  Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 30-12-2015 του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά 
όργανα (B΄-2884).   

ζ.    Υπ’ αριθ. 8028/1/305-α΄ από 06-12-2016 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ‘’Σύσταση-Συγκρότηση Επιτροπών 
Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας’’, όπως ισχύει.   

η.   Υπ’ αριθ. 8028/1/305-γ΄ από 29-03-2017 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών ‘’Σύσταση-Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2016-2017’’, όπως 
ισχύει. 

θ.   Υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./4/28-θ' από 19-12-2016 του Γεν. Διευθυντής Οικονομικών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών “Εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με εντολή 
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού» στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (στο πρώην Υπουργείο 



 

 

 

4 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της 
ίδιας Διεύθυνσης” (Β΄-4130). 

ι.    Υπ’ αριθ. 1191 από 14-03-2017  κοινή υπουργική Απόφαση περί καθορισμού του χρόνου, 
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 ( Β- 969).   

ια.  Υπ’ αριθ. 7004/5/18 από 21/04/2017 του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας      ‘’Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα’’ (Β -́
1355). 

ιβ.  Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10.9.2001 του Υπουργού Οικονομικών ‘’Περί καθορισμού 
επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων’’ (ΦΕΚ B΄-1209). 

ιγ.    Υπ’ αριθ. 134453 από 23-12-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί των ρυθμίσεων για τις 
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  
(ΦΕΚ B΄-2857). 

 
3.    Την υπ’ αριθ. ΑΠ 20467 από 02-09-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εφαρμογή 

της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005. 
4.    Το υπ’ αριθ. 1795/17/826711 από 25-04-2017  έγγραφο (εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα με αριθμό 

ΑΔΑΜ:  17REQ006104653) της επισπεύδουσας Υπηρεσίας.  
5.     Υπ’ αριθ . 8001/5/77-ια-16 από  29-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δαπανών 

της Διεύθυνσης  Οικονομικών (ΑΔΑΜ:17REQ001607608).     
6.   Υπ’ αριθ. 2/47633/ΔΠΓΚ από 26-06-2017Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας, για την 

έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΚΕΩΗ-ΣΣΖ). 
7.   Υπ’ αριθ. 8028/1/300-ρλδ΄ από 25-04-2017 Απόφαση, για τη συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης 

τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ:7ΓΟ4465ΧΘ7-ΜΘ8).   
8.    Υπ’ αριθ. 1795/17/1557908 από 02-08-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πληροφορικής Α.Ε.Α., με το 

οποίο διαβιβάστηκε επικαιροποιημένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.  
  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
1. Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) σε ευρώ 

ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς), για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
τεχνικής υποστήριξης του υποέργου 8 Police On Line ΄΄ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ΄΄ για το έτος 2018, όπως περιγράφονται αναλυτικά 
στο Παράρτημα ΣΤ΄ ΄΄ΤΕΥΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ της παρούσας. 

 
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016. 

 
3. α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ. 
31-08-2017 

29-09-2017 
& ΏΡΑ: 
08:00 

02-10-2017 
& ΏΡΑ: 
14:00 
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β.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
γ.   Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της ΥΑ 
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

δ.    Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, από την 
επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 

ε.   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού                      
(καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προσφορών)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 97 του Ν.4412/2016. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον 
ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους και με ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά 
τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρετείναν τις 
προσφορές τους. 

στ.   Η προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται, ως 
απαράδεκτη. 

 
4. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α.   Κράτος - μέλος της Ένωσης, 
β.   Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  
γ.  Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. 
δ.   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. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
 

5.    ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Αποκλείονται  από την διαδικασία σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς, για τους οποίους 
συντρέχει ένας (1) τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους αποκλεισμού, ήτοι: 
α.   Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος προσώπου που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του  οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, για τα κάτωθι αδικήματα:  
 (1) 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), 

(2)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-



 

 

 

6 

μελών της Ένωσης (EE 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 (EE L192 της 31.7.2003, σ.54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα. 

(3)   απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 
σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

(4)   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 (EE L 
164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

(5)  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 (EE L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α' 166), 

(6)  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 (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως: 
-        στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών 

εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 
-      στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β.   Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή φόρων. 
γ.   Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.  
δ.    Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 

παράγραφο 2 του  άρθρου 18 του Ν.4412/2016.  
ε.    Ο οικονομικός φορέας τελεί  υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

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 βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

στ.  Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

ζ.    Εάν υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν.4412/2016. 

η.    Εάν  υφίσταται κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την έννοια του άρθρου 48 του Ν.4412/2016 

θ.    Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 

ι.       Εάν ο οικονομικός φορέας 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 79 του 
N.4412/2016.  



 

 

 

7 

ια.    Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχοντας αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν 
παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

ιβ.    Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που 
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

ιγ.    Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

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

6. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 
υπηρεσιών. 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 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 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. 
 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
α.   Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα.   
β.   Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν κύκλο εργασιών (συνολικό – γενικό), κατά μέσο όρο, τα τρία (3) τελευταία έτη  
(2014, 2015 και 2016)  τουλάχιστον ίσο με το  1/3 της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, κατ’ άρθρο 6 του Ν.4412/2016.   
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας  δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 1/3 της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ως ορίστηκε ανωτέρω. 
 

8. Για την 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 (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο  της παρούσας 
Διακήρυξης. 

 
9.   Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
α.    Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το  
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει 
σε  αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 
Συστήματος. 
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β.    Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους είτε 
συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT !dentification Number), 
ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα,  
είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα Secur eidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 
ΕΣΗΔΗΣ,  αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και 
χρήσης του  Συστήματος. 

γ.     Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την  
εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής 
Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας  - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική,  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία. 

δ.    Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, 
η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα 
απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος, και 
ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 

ε.    Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

10.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα παραρτήματα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 
Α΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Γ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΤ΄ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
 
11.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και 

συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων μέχρι 
και την 15-09-2017. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό 
τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο 
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 
αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf με το κείμενο 
των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.  

 
12. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προδικαστική προσφυγή 
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κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την 
προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της 
διακήρυξης. 

 
13. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 

(άρθ. 77 του Ν.4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 
14. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 
ΕΣΗΔΗΣ.  

 
 
 

  Η ΑΝΑΠΛ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΑΘ. ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ 
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ 

Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/ 
Διεύθυνση Οικονομικών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι: 02-10-
2017 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Όπως περιγράφονται στο παράρτημα ΣΤ  ́ της παρούσας διακήρυξης 
με τίτλο ΄΄ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ΄΄ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  (CPV) 
  72267000-4 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ 
Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/ 

Διεύθυνση Πληροφορικής 

Φ.Π.Α. Ο εκάστοτε ισχύων. 

Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών 

Οι προς παροχή υπηρεσίες θα παρασχεθούν για το έτος 2018. Η αναθέτουσα 
αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την αρχική σύμβαση, μονομερώς, 
πριν από τη λήξη της, για ένα ακόμη έτος (2019), εφόσον αναληφθούν 
σχετικές πιστώσεις και εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη των προς παροχή 
υπηρεσιών.   

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 4412/2016  

(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ,  ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το έτος 2018 ισούται με 
#98.217,74 #€  άνευ Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και 
δαπανών. 

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το έτος 2019, εφόσον ασκηθεί , 
μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης από την 
Αναθέτουσα Αρχή ισούται με #98.217,74#€  άνευ Φ.Π.Α.,  
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δαπανών. 

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ισούται με 
#196.435,48#€  άνευ Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων,  
δαπανών και δικαιώματος παράτασης της αρχικής συναφθείσας 
σύμβασης. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τακτικός προϋπολογισμός έτους 2018, ΚΑΕ 0869 του ειδικού φορέα 07-410 
«Ελληνική Αστυνομία».   
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ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 

5,7156% 
Ανάλυση: 
 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η 
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και 
Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 2,72% υπέρ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / Τ.Α.ΑΣ. , η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 2% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ., η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Επισημαίνεται ότι, η κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων 
Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η 
διαδικασία κρατήσεων.    

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Όπως  καθορίζεται από το παράρτημα ΣΤ  ́ της παρούσας Διακήρυξης, 
υποπαράρτημα  με τίτλο ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Όπως καθορίζεται από το παράρτημα ΣΤ  ́ της παρούσας Διακήρυξης, 
υποπαράρτημα  με τίτλο ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης,  με τίτλο 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 
 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του 

Ν.4172/13,  
της ισχύει, φόρος εισοδήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
     

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 
1.1. Τρόπος-Χρόνος υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 92 και 96 του Ν.4412/2016 και  στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β-
02.06.17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
Οι προσφορές υποβάλλονται και  σε έντυπη μορφή, επί ποινή αποκλεισμού, εντός  τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό στο οποίο θα 
αναγράφονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα,  κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φάκελου), στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που είναι 
αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση υποβολής μόνο έντυπης προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ως 
εκ τούτου ο σχετικός φάκελος δεν θα αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται στον 
προσφέροντα.  

 
1.2. Περιεχόμενο προσφορών. 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
α.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 

β. ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα 
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 

γ.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά και τα  κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά . 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β-02.06.17) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», οι ανωτέρω 1.2.α και 1.2.β υποφάκελοι, ηλεκτρονικά υποβάλλονται 
σ’ ένα (1) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».    
Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 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 μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 
 [*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.] 

 
1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά της, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  
σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 
1924/Β-02.06.17)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», της αναλυτικά 



 

 

 

13 

περιγράφονται κατωτέρω: 
1.2.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τo άρθρο 72 του Ν.4412/16 και την 

υπ’ αριθ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β-02.06.17). Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής (σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας) υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται 
από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Η εγγύηση συμμετοχής  θα ισχύει μέχρι και την 30-11-2018 και το 
αναλογούν ποσό της εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος θα 
αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ και θα καλύπτει το 2% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ως ορίστηκε στο παράρτημα Α΄ της παρούσας 
Διακήρυξης, ήτοι #3.928,70# €. 

 
1.2.1.2  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 του Ν. 

4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του Ν. 1599/1986 (Α’75) και προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της 
παρούσας Διακήρυξης 
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5 
Ιανουαρίου 2016. 
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης υπογράφεται ψηφιακά και δεν 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Το Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται φέροντας τις ψηφιακές υπογραφές όλων των μελών 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου (ψηφιακή υπογραφή Ε.Ε.Ε.Σ.) αφορά 
ιδίως:  
α. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
β. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.   
 

 Παρατηρήσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής:  
1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 

συμπληρώνεται και υποβάλλεται με την κάτωθι διαδικασία:  
α.  Από το Τμήμα Προμηθειών /Διεύθυνση Οικονομικών/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, 

έχει εξαχθεί ένα (1) αρχείο  σε μορφή .xml  το οποίο δεν είναι αναγνώσιμο. Το εν 
λόγω αρχείο βρίσκεται αποθηκευμένο  στον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 
ΕΣΗΔΗΣ 45283 με τίτλο «αρχείο xml ». 

β.    Ο οικονομικός φορέας  «κατεβάζει» το εν λόγω (αντίστοιχο) αρχείο .xml από το 
ΕΣΗΔΗΣ και το  αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.  

γ.  Ακολούθως, μεταβαίνει  στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el, επιλέγει Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και  τηλεφορτώνει 
(«ανεβάζει») το αρχείο σε μορφή .xml  του συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού 
που προηγουμένως αποθήκευσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.  

δ.    Ακολούθως συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή. Επισημαίνεται ότι,  στο μέρος ΙΙ, παράγραφος 
Β΄ (πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα) του Ε.Ε.Ε.Σ.,  
πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία όλων των  μελών του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σ’αυτό, δεδομένου ότι το Ε.Ε.Ε.Σ. είναι 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 και προκαταρκτική 
απόδειξη, με το οποίο δηλώνουν προσωπικά/ατομικά στο μέρος ΙΙΙ: Παράγραφος 
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Α΄ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), ότι εις βάρος τους δεν υπάρχει 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.     

ε.     Ακολούθως το ίδιο Ε.Ε.Ε.Σ., σε μορφή αρχείου .pdf, υπογράφεται ψηφιακά από όλα 
τα  μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σ’αυτό,  

στ. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ) στην Αναθέτουσα Αρχή. 

2.  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας  υποβάλει προσφορά και δεν πληροί  τα 
κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τα κριτήρια τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, 
μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του 
Ν.4412/2016, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα 
από τη νομική φύση τους, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις. Σ’ αυτή την 
περίπτωση ο  οικονομικός φορέας που υποβάλει  προσφορά, δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ. ότι 
θα στηριχτεί σε άλλον-ους οικονομικο-ούς φορεα-ίς και επισυνάπτει χωριστό-α έντυπο-
α  Ε.Ε.Ε.Σ., ψηφιακά υπογεγραμμένο-α από τον-ους οικονομικό-ους φορέα-εις που θα 
παράσχει-ουν στήριξη στον προσφέροντα. 
Το επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του οικονομικό φορέα που θα παράσχει στήριξη, 
υπογράφεται ψηφιακά,  χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Το Ε.Ε.Ε.Σ. 
του οικονομικό φορέα που θα παράσχει στήριξη, υπογράφεται από το-α μέλος-η του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
α.  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
β.  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
3. Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει  τμήμα της 

σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ.   
Σ’ αυτή την περίπτωση ο  οικονομικός φορέας που υποβάλει  προσφορά, επισυνάπτει 
χωριστό-α έντυπο-α  Ε.Ε.Ε.Σ., ψηφιακά υπογεγραμμένο-α από τον-ους υπερογολάβο-
ους. 
Το επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου, υπογράφεται ψηφιακά,  χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής και συμπληρώνεται ως προς τα μέρη I, II, III. 
Το Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου, υπογράφεται από το-α μέλος-η του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
α.  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
β.  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής», 

που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης απαιτείται να προσκομιστούν σε 
έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, 
αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες 
(με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 
εντός σφραγισμένου φάκελου, στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία του 
οικονομικού φορέα και η αναθέτουσα αρχή, ο αριθμός της Διακήρυξης και η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα ειδικώς ζητούμενα από την διακήρυξη 
δικαιολογητικά θα περιέχονται στον σφραγισμένο φάκελο, διαχωρισμένα σε τρεις (3) 
σφραγισμένους υπόφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Δικαιολογητικά συμμετοχής», 
«Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», αντίστοιχα, εντός της 
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προαναφερόμενης προθεσμίας. 
5.  Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας σε έντυπη μορφή, είναι η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

7. Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν 
πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει 
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. 

 
1.2.2.Τεχνική προσφορά. 

Στον (υπό)φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
1.2.2.1 Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά (σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016) και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.Εφόσον οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία.  

1.2.2.2  Τα δικαιολογητικά ή/και οι σχετικές δηλώσεις που απαιτούνται από το Παράρτημα ΣΤ΄ 
της παρούσας Διακήρυξης. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια 
(Prospectus) εφόσον απαιτούνται από το παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας διακήρυξης,  
θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά 
έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών φυλλαδίων που δύναται 
να υποβληθούν και στην αγγλική. Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, 
αυτά πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της 
σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών 
δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188). 
Εφόσον απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από τα τεύχη τεχνικών 
προδιαγραφών, του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης, πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένες  (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 του άρθρου 
96 του Ν.4412/2016) από τον οικονομικό φορέα. 

1.2.2.3 Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει  τμήμα της 
σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές 
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που προτείνει.  Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των 
προτεινόμενων υπεργολάβων θα πρέπει να ταυτίζονται με τα αυτά που έχουν δηλωθεί στο 
Ε.Ε.Ε.Σ. 

1.2.2.4 Ο οικονομικός φορέας εφόσον στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου 
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να καλύψει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παρούσας 
διακήρυξης, θα δηλώσει τους οικονομικούς φορείς στους οποίους θα στηριχτεί  και την 
στήριξη που θα λάβει από αυτούς.  Επισημαίνεται ότι, τα στοιχεία των τρίτων, που θα 
παράσχουν την στήριξή τους στον προσφέροντα, θα πρέπει να ταυτίζονται με τα αυτά που 
περιέχονται στα υποβληθέντα, ως δικαιολογητικά συμμετοχής, ΕΕΕΣ. 

1.2.2.5 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Προσφορά, η οποία ορίζει ως χρόνο παροχής των 
υπηρεσιών, διαφορετικό καθ’ οιονδήποτε τρόπο από εκείνον που ορίζεται με την 
παρούσα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.2.2.6 Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στην παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που 
περιγράφονται – προδιαγράφονται στο τεύχος προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης. 
Προσφορά για παροχή  μέρους των υπηρεσιών που περιγράφονται – προδιαγράφονται στο 
τεύχος προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης., θα απορρίπτεται. 

1.2.2.7 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, 
ως απαράδεκτη. 

 
Παρατηρήσεις επί της Τεχνικής Προσφοράς:  
1. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία των υποφακέλου με 

την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι  αυτά που απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με το Ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι 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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία  
και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται αντίγραφα των πρωτότυπων.  

2. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το 
σκοπό αυτό.  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.  

3. Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν 
πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 
αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και     σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

4. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
οικονομικός φορέας υποβάλει σχετική αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η σήμανση του 
συνόλου της τεχνικής προσφοράς (υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά») ως 
εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

 
1.2.3  Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα. 
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υποφάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράγραφο 6 
του άρθρου 96 του Ν.4412/2016)  και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της, στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω. 
α.     Η τιμή προσφοράς θα δίνεται  μόνο σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένων 

των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών και θα αφορά την ετήσια παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υποέργου 8 Police On Line 
΄΄ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ΄΄.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορές, που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

β.     Οι τιμές θα δίνονται ως εξής :  
1.   Η τιμή προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., για την ετήσια παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υποέργου 8 Police On 
Line ΄΄ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ΄΄, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 
είδους δαπανών για την παράδοση των προς παροχή υπηρεσιών όπως 
περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α΄ και ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης.  

2.   Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. 

3.    Η τιμή προσφοράς ως ορίστηκε ανωτέρω, η οποία θα ξεπερνά την ετήσια 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ως ορίστηκε στο παράρτημα Α΄ της παρούσας 
Διακήρυξης, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

γ.     Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

δ.   Η προσφερόμενη τιμή υπόκειται στις ισχύουσες κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά 
αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας καθώς και σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, όπως αναλυτικά αναγράφεται σ’ αυτό. 

ε.    Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε 
δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο 
του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

στ.   Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται 
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό 
αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 
εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 

η.   Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

θ.    Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επισημαίνεται ότι : 
– Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή οικονομική προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
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αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί 
σχετικά για το σκοπό αυτό. 

–  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα  (360) ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

– Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 
της  Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

– Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
– Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

– Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 
όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 
μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 
όργανο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

– Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
– Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν 

πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 
αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

– Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, συνιστά 
λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

– Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

 
2.      ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

I. Παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των (ηλεκτρονικών και έντυπων) 
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική προσφορά» από τη Μόνιμη 
Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

II. Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. Η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει, ως προς την πληρότητα 
και τη νομιμότητα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, που αναφέρονται 
αναλυτικά στην παράγραφο 1.2.1 του παρόντος παραρτήματος και εισηγείται για την 
αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών προς την Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και 
Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.). Παράλληλα, πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, έλεγχος και αξιολόγηση – βαθμολόγηση (εφόσον 
προβλέπεται από το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού) των  υποβληθέντων φακέλων 
τεχνικών προσφορών που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.2.2 του παρόντος 
παραρτήματος, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Μόνιμη Επιτροπή 
Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.), γνωμοδοτεί για την πληρότητα και τη νομιμότητα 
των δικαιολογητικών συμμετοχής που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.1 και η  
Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών γνωμοδοτεί περί της αποδοχής ή 
απόρριψης των τεχνικών προσφορών και της βαθμολογίας (εφόσον προβλέπεται από το 
κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού), των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. Κατόπιν των 
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ανωτέρω γνωμοδοτήσεων, το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής,  αποφαίνεται για 
την αποδοχή και απόρριψη των προσφορών,  εγκρίνει την βαθμολογία των τεχνικά 
αποδεκτών προσφορών (εφόσον προβλέπεται από το κριτήριο ανάθεσης του 
διαγωνισμού) και την αποσφράγιση των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία των 
αποδεκτών  προσφορών.  

III. Αποσφράγιση των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία των αποδεκτών προσφορών, από 
τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.). 

IV. Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών. Η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού 
αξιολογεί τις αποσφραγισθείσες οικονομικές προσφορές κατά τα οριζόμενα στην 
παρούσα Διακήρυξη και σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 86 και 100 του 
Ν.4412/2016. 
Κατά τα ανωτέρω στάδια, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτήματα, 
ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες 
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, της  τεχνικής προσφοράς και της 
οικονομικής προσφοράς, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
102 του Ν.412/16. Για την αποσαφήνιση – συμπλήρωση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.412/16. 

V. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ακολουθεί ανακοίνωση των τιμών 
και ειδοποιείται εγγράφως ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»)  να υποβάλει,  σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016,  εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίηση αυτής 
(έγγραφης ειδοποίησης), τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα (Κεφ. 5 
Παραρτήματος Β΄). 

VI. Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της 
κατακύρωσης από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία  εισηγείται για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού στη Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.), η οποία 
γνωμοδοτεί επί της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, της πληρότητας και της 
νομιμότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προκειμένου το αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής να αποφανθεί εντέλει για την κρίση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

VII. Κατ’ άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 100, 102, 103, 104 και 105 του 
Ν.4412/2016.   

 
3.      ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30, μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (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. Ακολούθως, η αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους 
φακέλους με τα επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα 
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οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους 
συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους (υπο)φακέλους με 
την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής», «τεχνική προσφορά», μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την αυτή (επιτροπή) όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο. 
Οι (υπο)φάκελοι, που τυχόν προσκομιστούν, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» δεν 
αποσφραγίζονται, μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε 
ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια επιτροπή. 

Σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας διενεργείας του 
διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φάκελων «Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί κατά 
το προηγούμενο στάδιο και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποκτούν πλέον ηλεκτρονική 
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες 
ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 
Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους (υπο)φακέλους με την 
ένδειξη «Οικονομική προσφορά» (για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο 
προηγούμενο στάδιο). Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται  από την 
επιτροπή ανά φύλλο. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/2016. 
 

4 .      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
–    Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων 
των προσφορών. 

–   Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

–   Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών. 

–   Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 

–    Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού, απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες 
- οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και 
οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 
προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο 
οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και πρόσφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου αξιολόγησης της 
παρούσας διακήρυξης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που 
του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνημμένων 
Ηλεκτρονικής Προσφοράς» μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με 
σήμανση «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν 
εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016, 
καθώς επίσης και ότι τηρεί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 .  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται (από τον προσφέροντα) στην αρμόδια Υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό και σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, λαμβάνουν γνώση των 
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παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.   
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016  είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του 
Ν.4412/2016, 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 του κριτηρίου ανάθεσης όπως έχει οριστεί στην 
παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει  αληθή ή ακριβή δήλωση, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 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 του κριτηρίου ανάθεσης που έχει οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του 
Ν.4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και με την παρούσα 
Διακήρυξη, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 
104 του Ν.4412/2016, 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 του κριτηρίου ανάθεσης όπως έχει 
οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να  λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί 
τα κριτήρια επιλογής όπως έχουν οριστεί με την παρούσα Διακήρυξη,   η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 
 

5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσωρινού ανάδοχου 
και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 
5.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή η διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκαταστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού 
φορέα  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 
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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). 

5.1.2  Πιστοποιητικό/βεβαίωση από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης ειδοποίησης,  
από το οποίο προκύπτει  ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδική εκκαθάριση, 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

5.1.3 Πιστοποιητικό/βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό μητρώο (επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄  του Ν.4412/2016), από το 
οποίο προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, καθώς επίσης και το ειδικό επάγγελμα τους, το οποίο είναι 
συναφή – εν σχέση με τις προς παροχή υπηρεσίες.  

5.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα). Μαζί με το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ο οικονομικός 
φορέας θα συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, στην οποία θα δηλώνει ρητά τους οργανισμούς 
κοινωνικούς ασφάλισης, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Εφόσον ο 
οικονομικός φορέας είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, 
αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της  κύριας όσο και της επικουρικής 
ασφάλισης.   

5.1.5 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενημερότητα).  

5.1.6  Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής – εκπροσώπησης  του διαγωνιζόμενου, ήτοι: 
α.    Νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή 

το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 
κωδικοποιημένου καταστατικού (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και 
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των τροποποιήσεών του ή επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 
κωδικοποιημένου καταστατικού, εάν αυτό υπάρχει (για Ο.Ε., Ε.Ε. και 
Ι.Κ.Ε.). Ισχύοντα στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν 
το-α μέλος-η του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σ’ αυτό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νομικού προσώπου.  

β.   Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταθέσει Έναρξη 
Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του.  

γ.   Εάν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός οφείλει να καταθέσει βεβαίωση 
αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

δ.       Εάν ο προσφέρων είναι ένωση οικονομικών φορέων,  τότε: 
-   Υποβάλλονται για κάθε μέλος όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία, ήτοι των παραγράφων 5.1.6.α, 
5.1.6.β και 5.1.6.γ, κατά περίπτωση. 

-       Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της ένωσης οικονομικών φορέων, με 
το οποίο συστήνεται η ένωση και προσδιορίζεται με σαφήνεια η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) της. 
Στο σχετικό συμφωνητικό δηλώνεται και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής.  Επίσης τα Μέλη δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις 
ολόκληρον και αλληλλέγγυα την ευθύνη για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης, η οποία θα εξακολουθεί να υφίσταται 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, σε περίπτωση ανάθεσης της 
σύμβασης 

 
Επισημαίνεται ότι : 

– Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf  τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

– Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, οφείλει-ουν να το προσκομίσει-ουν το-α μέλος-η του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σ’ αυτό και ιδίως: 
α.   οι Διαχειριστές όταν ο οικονομικός φορέας είναι Ομόρρυθμη Εταιρεία, 

Ετερόρρυθμη Εταιρία και Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,   
β.  ο Πρόεδρος,  ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όταν ο οικονομικός φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρεία.  
– Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι ένωση οικονομικών φορέων, τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, προσκομίζονται για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 
θα πρέπει να προσκομίσει τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, των παραγράφων  
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 και για τον οικονομικό φορέα από τον οποίο θα 
λάβει στήριξη.  

– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την 
προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

– Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει  
τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να προσκομίσει 
τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, των παραγράφων 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 
5.1.6 και για τον κάθε υπεργολάβο.  



 

 

 

24 

– 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 παράγραφος 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,  5.1.4,  5.1.5 και 5.1.6, 
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. Η ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να 
έχει γίνει και να φέρει ημερομηνία, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται 
για την έκδοση του πιστοποιητικού , το οποίο αντικαθιστά. 

 
 

5.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω 
(παράγραφο 5) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι: 
5.2.1.Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα,  με 

ημερομηνία έκδοσης μετά από την κοινοποίηση της, κατά την παράγραφο 5, έγγραφης 
ειδοποίησης. 

5.2.2.Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας, έτη 2014, 2015 και 2016 (σε περίπτωση μη 
τήρησης ισολογισμών,  φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από 
τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, 
κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας,  της σύμβασης, κατά το άρθρο 6 του Ν.4412/2016, 
που αναφέρεται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας Διακήρυξης. Εάν η επιχείρηση 
λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές 
δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

 
Επισημαίνεται ότι: 
– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων, τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παραγράφους 5.2.1 
και 5.2.2 δικαιολογητικά, υποβάλλονται και για το φορέα, ο οποίος θα θέσει στη 
διάθεση του υποψήφιου οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους. 

– Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

– Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά στις παραγράφους 5.2.1 και 5.2.2, προσκομίζονται για 
κάθε μέλος της ένωσης, ελέγχονται όμως αθροιστικά για τους συμμετέχοντες σε 
ένωση. Σε περίπτωση που ένα μέλος της ένωσης λειτουργεί για χρόνο μικρότερο 
της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο 
λειτουργεί. 

 
6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Ανάδοχου» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση των συμμετεχόντων που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές και δικαιούνται να 
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016. 
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Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 
 

7. ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
Κάθε ενδιαφερόμενος που 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 άρθρο 360 του ως άνω Νόμου και να 
ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ή 
παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή ακύρωση της σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί 
παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ιδίου Νόμου. Η εν λόγω προδικαστική προσφυγή 
ασκείται εντός των προθεσμιών του άρθρου 361 του Ν.4412/2016 και κατατίθεται από τον 
ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του π.δ. 39/2017, μετά του παραβόλου 
του άρθρου 5 του ιδίου π.δ.  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από απόφαση 
της ΑΕΠΠ επί προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, μπορεί να ασκήσει αίτηση για 
αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρμοδίων 
δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ν.4412/2016. Οι αξιώσεις αποζημίωσης 
εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 373 του ως άνω Νόμου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 345 έως 374 του Ν.4412/2016 και στο 
π.δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 
8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. 

8.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
- Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ και θα καλύπτει το 
2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,  εκτός Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δαπανών, ως ορίστηκε στο παράρτημα Α΄ 
της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι  #3.928,70#€.   

- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο 
υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει μέχρι και την 30-11-2018. 

- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται 
στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης  και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών 
μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  

8.2    ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
- Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς είναι 

υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της Σύμβασης. 

- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει 
μέχρις της επιστροφής της στην Τράπεζα και μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης 
των όρων της σύμβασης.  

- Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, η 
οποία συνεπάγεται με αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση  
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το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός 
Φ.Π.Α.  

- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
– Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα 
Κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα 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. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική 
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

– Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το 
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει 
να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

– Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυητικές επιστολές μπορεί να 
είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της ένωσης, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην 
όμως τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η εγγυητική καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των μελών της ένωσης, τα οποία (μέλη) θα αναφέρονται στο σώμα της. 

– Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016  και στο  
άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215. 

 
9. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι οικονομικοί φορείς  είχαν 
δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις 
οποίες έλαβε γνώση ο οικονομικός φορέας  μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι οικονομικοί φορείς 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο 
πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 
72 του Ν.4412/2016, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε 
αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 
προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του 
Ν.4412/2016. 

 
10. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, εντός 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, ο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 
προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς και τα έγγραφα 
νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. Κατά τα άλλα ισχύουν τα 
οριζόμενα του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.  

Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η σύμβαση, που ήθελε συναφθεί, μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
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11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αρχική συναφθείσα σύμβαση των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης, 
δύναται να παραταθεί με τον ίδιο ανάδοχο,  με μονομερή δήλωση (Απόφαση) της Αναθέτουσας 
Αρχής, για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι για το έτος 2019. Το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης  
σε κάθε περίπτωση δύναται να ενεργοποιηθεί  από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης και  πριν από τη λήξη της αρχικής σύμβασης.  

Πέραν των ανωτέρω, 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 άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 
οργάνου 

 
12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης 
που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4412/2016.  

Η υπεργολαβία μπορεί να δηλώνεται είτε κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς (από 
τον προσφέροντα),  είτε μετά την ανάθεση της σύμβασης και μέχρι την έναρξη εκτέλεσης της. 
Στην τελευταία περίπτωση, όταν δηλαδή οι υπεργολάβοι δηλώνονται - παρουσιάζονται μετά 
την ανάθεση της σύμβασης, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων  73 και 74 του Ν.4412/2016, προσκομίζονται (από τον ανάδοχο) τα 
πιστοποιητικά των παραγράφων  5.1.1,  5.1.2, 5.1.4,   5.1.5   και   5.1.6, για κάθε υπεργολάβο.  

Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του Ν.4412/2016. 
 

13.    ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
Ο οικονομικός φορέας  που υποβάλει προσφορά και δεν πληροί  τα κριτήρια 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τα κριτήρια τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, μπορεί να 
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του 
Ν.4412/2016, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από 
τη νομική φύση τους, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις. Στην προκειμένη 
περίπτωση ελέγχονται  οι φορείς (που παράσχουν στήριξη) ως προς τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής που δανείζουν, καθώς επίσης και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 5 
του διατακτικού της παρούσας Διακήρυξης.    

 
14. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

-    Η  Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει ποινικές ρήτρες που προβλέπονται  στο 
παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης με τίτλο ΄΄ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ΄΄ και το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 . 

-        Κατά τα λοιπά  ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016 
 
15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

-    Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις ετήσιες πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0869, του τακτικού 
προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», για το  οικονομικό 
έτος 2018. 

-     Η πληρωμή του αναδόχου για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών θα γίνεται μετά το 
τέλος κάθε δεδουλευμένου τριμήνου, απολογιστικά, με την τιμολόγηση αυτών,  μετά τη 
διενέργεια της οριστικής παραλαβής αυτών (υπηρεσιών). 

– Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί 
από επιτροπή συγκροτηθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 

– Με μέριμνα της Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι προς παροχή υπηρεσίες θα 
αποσταλούν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πληρωμής στη Διεύθυνση 
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Οικονομικών /Α.Ε.Α.  
– Η πληρωμή του ανάδοχου, θα γίνεται από τον υπεύθυνο λογαριασμού του σχετικού έργου 

της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), με απευθείας μεταφορά του δικαιούμενου ποσού σε 
πίστωση ατομικού λογαριασμού καταθέσεων του προμηθευτή, στο ακέραιο χωρίς 
κρατήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού 
Οικονομικών. 

– Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 200  του Ν.4412/2016 . 

– Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει, εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 
τα σχετικά τιμολόγια κλπ δικαιολογητικά πληρωμής, που τον αφορούν στην Δ/νση 
Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.  

– Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των 
δικαιολογητικών πληρωμής από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτη), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ.5 της Παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του 
Ν.4125/2013 και στην υπ’ αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών. 

– Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

– Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης. 

 
16.    ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον η διαδικασία απέβη 
άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 
αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων ή στην περίπτωση που 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.  

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, 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 ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 
αντικείμενο. 

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.     Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 
στ.  Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας  υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

 
17. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 

Η παρούσα διακήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Για κάθε διαφορά/διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην 
εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής, 
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων (Αθηνών). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ  
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣΤΙΜΗΣ 

 
 

 
1. Για  την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής, 

αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί  αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς 
όρους της Διακήρυξης.  

2. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής, θα  
προκύψει αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής προσφοράς που θα δοθεί σε ευρώ, χωρίς 
Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για  την 
ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υποέργου 8 Police 
On Line ΄΄ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ΄΄ 

3.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 86 του Ν.4412/2016. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Δ΄  

 
ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ. 

 
1.    Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 

υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο 
Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε 
αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω 
σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ αυτού και 
μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

3. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιαδήποτε 
μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά 
μήνα αμοιβής του ανάδοχου. 

4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την αναθέτουσα 
αρχή (άρθ. 77 του Ν.4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

6. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) εφόσον απαιτούνται από το 
παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον 
κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

7.     Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών 
φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και στην αγγλική. Προκειμένου περί αλλοδαπών 
δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων 
του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των 
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-
188). 

8.     Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε αρχή και θα έχουν ως συνέπεια αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων 
(πλην ΦΠΑ), τελών κλπ.  

9.      Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 
ξενόγλωσσου. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ.....................................................................Ημερομηνία έκδοσης................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
Α.Φ.Μ. 090169846 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ #3.928,70#. 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας με την επωνυμία 
…..……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,Α.Φ.Μ………….. } {ή σε περίπτωση Ένωσης των 
Εταιριών α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………, 
Α.Φ.Μ……………………………………………………………………………………………………….. 
β)……….…………οδός.............................αριθμός.................ΤΚ………………,Α.Φ.Μ…………………., 
γ)…………………οδός........................., αριθμός...............,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ……………., μελών 
της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους 
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης,} και μέχρι του ποσού των #3.928,70# ευρώ, για τη 
συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό της 02-10-2017 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών στον διαγωνισμό), που αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης του υποέργου 8 Police On Line ΄΄ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ΄΄, συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης #196.435,48# ευρώ, 
άνευ Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων,  δαπανών και του δικαιώματος παράτασης, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 19/2017 Διακήρυξή Α.Ε.Α.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 30-11-2018. 
(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
έως και την 31-11-2018). 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.       

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α  
Α.Φ.Μ. 090169846 
     
 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ………………………..}  {ή σε περίπτωση Ένωσης των 
Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης} και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 
19/2017 Διακήρυξης Α.Ε.Α. με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης του υποέργου 8 Police On Line ΄΄ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ΄΄, συνολικής εκτιμώμενης αξίας #196.435,48# ευρώ, άνευ Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, δαπανών και του δικαιώματος παράτασης, σύμφωνα με τη με αριθμό 
19/2017 Διακήρυξή Α.Ε.Α. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.   
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
 
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο, στην παρούσα διακήρυξη, ηλεκτρονικό 
αρχείο με τίτλο ΄΄ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ΄΄
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TEXNIKEI nPOAIATPAOEI nPOMHOEIA: YnHPEtION:YNTHPHTHI YnOEPTOY 8 (AnOMAKPYIMENH nPOtgAIH XPHITON THI EMHNIKHI A:TYNOMIAtD

TEXNIKE' NPOAIATPAOE: NPOMHOEIA'

YNHPE:IQN :YNTHPH:H: YNOEPTOY 8 <<ANOMAKPY:MENH NPO:BA:H
XPH:TSIN THE ENNHNIKH> A:TYNOMIA:>>

A. MEPO': NEPITPAOH ANTIKEIMENOY KAI OPON nPoMHoEIA:

1. EKONOE NPOMHOEIAE

Avrrreipevo rng nopo0ooq npoprlOerog eivor n nopoxn unnp€or6v ouvrnpnorlq Kol
reXvrrqq unoornpt[nq rou €pyou nou ovonr0xenKe o0pe@vo UE roug opouq rnq un'
optOp. 761 ono 29-o9-2oo9 oippooqg perol0 Krfl AE ror Avo66xou, 6ncog ourrl
rpononorflorlKE rrlv t4-02-2otL Kor rnv 26-05-2011 Kor ouyrerprp6,vo 11 nopoyrl
unqpeorcbv ouvr{pqoqq Kor relvrr{g unoorrlprfrlq yro rov e[onAropo/Aoyroprro
flAqpogoprrrlg rou €pyou <<Ynqpeoio Anoporpuopdvnq npoopoo4g ypqor<bv EAtrqvrrrlq
Aoruvopiog>>, 6ncDg €Xouv dropopgroOei ror ovogtpovror oro flopoprrlpo IT'.

2. KPITHPIO KATAKYPOEHE

2.1. H nAtov ou;rgipouoo ono otKovoprrrl onoqrq npooeopo Booer rr1 Xo;rqAoreprl
rtpn.

2.2.fto rqv enrAoyq rnq npoogop6q pe rqv XopqAor€pn npn ofroAoyo0vror p6vo or
npoogop€g nou 6Xouv rprOei onoderr€g ror o0p<prov€,q pe rouq Aorno0g opouq
rrlg Arorrlpu(qg.

2.3. Koro ro Aorno roX0ouv ro ovogep6psvo oro opep. 86 xor 100 N. 44t2/20t6.

3. TENIKA

3.1.O Avddolog 0o npener vo ovrrAoppoveror rrlv onogoororrrq orlpooio nou dXer
q ouvrrlp4orl Kor n unoorqpr[r1 rou e[,onAropo0 rov neAordv rou, Kot yto ro
Aoyo ouro vo 6iver rdroireprl dpgooq orqv opotrr1 ror onpooronrrl Aerroupyio
ouro0 p6oo rov unqpeor<ilv nou rouq npoogeper.

3.2.H noAunAororqro rou neprpoAAovroq Kor q rooq rov npoi6vrtov vo Xperd(ovror
erdrr4 nopoperponoiqo4 roro r4v eyrordoroon 6xouv oov onordAeqto rrl
6ro popgaloq ovoyrdv yro er6r reu pdveg un 4 peoieg u noorrl prqnq.

3.3. O Avddoloq 0o 6ro0€rer rrlv roroAArlA4 uno6opr1, rooo oe ovOpcbnrvo 6uvoprr6
ooo Kor oe reXvrro efonAro;,ro, cilore vo pnopei vo npooe€per ofronroreg
unqpeoieg ouvr4pqoqq ror reyvrxrlg unocrqprEnq, ooo eferdrreu;rdveq Kot ov
Xperoorei vo eivor our€q, npoooppo(opevoq ovoAoyo pe rnv popgn rqg eroorore
npog uAonoiqorl epyooiog.

3.4.To Apyqyeio r4q EAAqvrr{q Acnuvo;riog oro nAoioro rqg ouvrrlpqo4g drorqpei ro
6troicopo, pe dyypogq Kor ttovopepn npoq rov ovo6oXo 6nAoon, vo eforpei r1 vo
enovevroooer onorod{nor€ ono ro un6 npoprrlOero ei64 (H/W & S/W) oro
ou p poAo ro ouvrrlprlo4 g, ovo n pooo ppo(ovro g ovoAoyo ro r6orog ouvrq p4oqg.

3.5.Ie nepinr<oo4 enovdvrofqq orn ouvrqprlon rdnorou npoiovrog nou eiXe
e{orpeOei, ro ouprBoAl6pevo pdpq eforoAouOo0v vo eyouv rrg i6req unoXpecboerg
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TEXNIKEI nPoAlArPAOEl nPoMHoEIAI YnHPEIION IYNTHPHtHI YnOEPTOY 8 (AnOMA(PYIMENH nPOIBA:H XPHITON THI EMHNIKHI AITYNOMIAI'

Kor 6rxor<bporo nou eo eiXov eov ro ouyKeKprpdvo npoiov 6ev eiye nor6
e[orpeOei on6 rn ouvrrlpnon.

3.6. Koro rnv n€piodo Euvrqpqonq eo nopdxovror ono rov ovodoxo or €Enq
unnpeoi€q oe24@pt1poo4, rco9'oAq rq 6roprcero rou droug:

. flpotrnnrrrq ouvr{pnon eqonAropou (uArKo0 ror troyrqrrro0).

. EnovopOarrrrrl ouvrrlprloq, q onoio yiveror vro rrlv onororoorooq BAopcbv
6rov nopouorooro0v.

. Texvrrn Ynoorrlprfq

O ovo6oxoq oro nAoioro rov oupporrrcilv unoXpecboecov ouvr4pqoqq Kor Xopiq
npooOero Koqroq yro rrlv EA.A: dyer rqv euO0vq yro:

. Tnv onororooroorl Ao06v oAou rou npooe€popevou uArro0 rcor Aoyroprro0.

o Tov evronropd rcov orrrrbv ro:v ptroBtbv q 6uoAeroupyt<bv rou npooeep6pevou
H/W ror S/W, rnv onororoorooq roug Kor rnv nopo6oo4 rou e(onAropo0 oe
nArlpn Aerroupyio.

. To d[o6o peroriv4o4q efonAropo0 ono Kor npoq rov r6no nopoAopqg, yro enroxeurl
ror nopodooq.

. To dEo6o rcov ovroAAorrrrcov, eloprqporcov Kor r<trv Aorn<bv onopoirqrov yro rn
ouvrl'1pqo4 uArr6v (nAr1v rcov ovoArooi;r<ov), roOcbg Kor rouq 6oopoug, ro efo6o
erreAovrol.ro0, perogopog Kor rrg Aorndq 6onoveg ourcbv.

o To 6[o6o onooXoArloqg rou npooconrro0 nou 0o onooXoA4Oei p€ rrlv
onororooroon rnq FAoBnq.

4. AvcyyeAic BAoptitv

O AvoboXog 0o npdner vo 6ro06r€r pnxovropo ovoyyeAiog pAopcbv oe 24apq pooq, yro
oAeg rrg npepeq rrlg epdopo6oq.

H ovoroivroon rov npopAqporcov 0o yiveror pdoo rnq Korvonoiqoqg ono nAeupog rou
Ayopocr4 oXerrrori p4v0poroq rlAerrpovrrqg oAAqAoypogiog (e-mail) q FAX (Avogopo
flpopArlporoq).

Ze nepinrcoon pn Aerroupyiog n oduvopiog onocnoArlg Fax, 4 ovoxoivcoorl 0o yiveror oe
rqAeg<ovrx6 oprOpo nou 0o ovoyp6rperor orrlv npoogopo rou ovodoXou, Kot 0o
o4percbveror o Xpovoq enrrorv<oviog oro dvruno ovoeopoq npoBA4proroq.

O AvodoXoq unoXpeo0ror, oro nAoioto rou oupportKou Xpovou onoKorooroo4g, vo
onovrqoer pe Fax orov oprOpd 210-6983832 (n oe otrAov rov onoio 0o unodeifer
eyroip<oq o Ayopoorrlg), yro rn droyvooq rou npopAqporog Kot ro Xpovo
onoro16cnoorlg rou.

O p6yroroq Xpovoq onororoorooqg opi(erot ovoAoyo pe ro ei6og rou efonAtopou orqv
nopoypogo 7 rou nop6vroqf.

l-ro roOe reyvrrr\ eneppooq oupnAqpcbverot 6eArio ovoqopoq enitruorlg gAoprlq (erq
6rnAo0v), ro onoio 0o neprAoppdver, perofu oAAcov:

o Trlv qpepo;rrlvio - 6po ovoyyeAiog orov Avo6oXo.

o Tnv qpepopqvio - rbpo onoKoroorooqg, ro069 ror ogrlqg oro oqpeio rou
prlyovrro0 - (nUepopnvio - 6po onorproqq) rou rtxvrKou AvodoXou.

o To onor€Aeopo rcov evepyercbv
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o Tov e[,onAropo nou ogopd Kor rrq ox€rKdq evepyer€q €niAuonq Kot ruxov uAtKo
nou ovTtKorooroenKov.

To deArio ovoeopoq €niAuonq BAoFnq 0o unoypogeror 16oo ono rov rexvlKo rrlq
erotpeioq ooo Kot on6 rov op;rodro ooruvoprKo unoAAqAo nou 0o eivor nopcbv oro
oqpeio npog enrpepoicooq onororooroorlg, p€ ovoypocprl Kot rov ororXeic,:v roug
(ovoporenrbvupo).'Evo (1) AeArio ovogopoq EniAuoqg BAoFng 0o rporoer o rEXVrKoq
rqg erorpeioq Kot ro dAtro AeArio Avogopog EniAuoqg BAoFnq 0o nopo6i6eror orov
ooruvoprKo unoAAqAo yto vo rqpeiror oro opleio rqq ynqpeoioq.

EnrnAeov rtov ovorEpo Kor yro rrq neprnrcboerg nou eivol e(ptKro o ooruvoptKoq
unoAAqAoq 0o rAeiver ro npoplqpo orrlv ugrorop€vn egoppoyq HELPDESK rnq
Are00uvoqg flArlpogoprrnq, €vnpeprbvovrog nponyoup€voq rouq qXerrro0g Xpovoug
(ovoyyeAiog/onorproqg/onororooroor;g) Kot Oo errunrbver ro nopoyopevo ono ro
HELPDESK AeArio Avoeopoq EniAuoqg BAop4q, onou 0o unoypogeror on6 rov reyvrr6
rr]9 erorpeiog Kot rov ooruvoprro unoAAqAo. To unoyeypoptlevo AeArio Oo piver or4v
Yn4peoio yro nq 6rreq rqg neporr€po evdpyereq.

Ago0 onorcorooroOei nAqp<og n FAoBn ror reOei oe Aelroupyio o efonAropoG, o Avodoyog
unoypeo0rot vo €vnp€pcboer rov Ayopoorq pe e-mail rl pe Fax, orov opropo 210-
6983832 (ro ororXeio rcov e-mail 0o ro0oproOouv pe rnv unoypoqn rng o0ppooqg),
onooreAAovroq ouvnpp€vo ror ro unoy€ypoppdvo AeArio Avogopog EniAuoqg BAoFnq.

O AvodoXoq, oro reAog xoOe pqvo, 0o nopodider orov Ayopoor4, rordoroorl pE ro
npopAq;roro oro onoio enrAqg0qre, rouq Xpovouq ovoyyeAiog Kot rouq Xpovouq
onoKorooroorlg roug, rogcbg ror evrlpdpoorl ox€T|Ko pe npoAqnrrrcdg ouvrrlpqoerg ror
oAAeg evdpyereg nou dxer npopei yro rrlv unoorqpr(q ouvrr]p4oqg rou e{onAro;ro0. or
ovogopdq our€q 0o ouyrpivovror pe rrg pqvroieq ovogop€g rnq Egoppoy4g Help Desk
rou Ayopoorrl ror 0o onoreAouv pooq onodet[nq rnq onoKorooroonq rtov npopA4;rorcov
oe ouvduoopo pe ro unoy€ypoppdvo AeArio ovogopoq EniAuo4q BIoFng.

5. Ileprrrrtiroerg A6uvayicE Errroreur'1E ElorrAlopo0

Iro nAoioro rqg luvrqpqoqg, e[onAroprog o onoiog dXer unoorei pAoBrl rol 6ev eivor
duvorrl q enroreu4 rou, o Avodoyog ogeiAer vo rov ovrrKoroorrloer pe otyxpovo
rooduvopo 4 rotr0repo e{onAropo.

Erdrx6q neprnrtiroetq efonAtopot :

. l-to ro'Efunvo rqAdgovo (smartphones) q ovrrrcorooroo4 vo yiver pe roo60vopro
q roA0repo efonAropo eroug npcbrqg rcurAogopiog rouAoyrorov on6 ro 2016.
Ir4v npoogopo rou Avodoyou 0o npdner vo ovoypogerot rl popro, ro povreAo
ror q 6,16oo4 Aerroupyrro0 ouorrlporoq rnq ouoreu{g.

r l-to ro nA4rrpoAoyto rarv Car PCs q ovrrrorooroon vo yiver ;re roo60vopo r1

roA0repo e[onAtopo nou 0o unoorqpi(er oo0pporrl o0vdeoq, gcorr(opevo
nAqrrpo, touchpad, €novoeoprr(opevq pnoropio lre USB , oupBorornro Kol
ouvdeorp6rnro pe ro rouq YnoAoyrordg Aurorrv4rou Kot droordoerg pe ;rdyroreq
rrpeq 200X1O0X20mm (M x fl x Y).

6. AIAPKEIA EYMBAIHE EYNTHPH'H'

6.1. Or unqpeoieg ouvrqpqoqg Kot reyvrrqg unoorqpr[qq rou €pyou yto
e[onAropo nou neptypdgeror oro flopoprrlpo II, 0o nop€Xovrot yto ro
2018 pe 4pepopqvio An€nC rqv 31-12-2018.

6.2.'Ooov orpopo ro Xpovo pero rrlv 31-12-2018, ror eg6oov ;rexpt rore Oo 6youv
efoogoArorei ono rov Ayopoorrl ot ox€rtKoi nopor, o Ayopoorqg Oo onogooioer,

TOV

droq
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ro noA0 ptypr ro Xpovo AnEnq rnq €v Aoyo otppoorlg, eov 0o rqv noporeivet, pe
rnv unoyporpq qXerrrrlg npoo9erqg npo[nq, e,ire p€ unoypogrl eK veou
orippooqq p€ rov Avodoyo.

6.3. O Ayopoorqg 60voror vo ovovecboet rrl tv AoVco l0ttpoorl ouvrnpqonq €trlq evo
(1) droq pero rn An€n rnq, qror yro ro drog 2019.

7. TPONOE NNHPNMHI - KPATHEEIE - OOPOE EIEOAHMATOE

7.L.H oporpq ouvrrlpnonq roropoAAeror orov AvoboXo ;,t€ro ro reAog xa)e
6e6ouAeupivou rp4Jnvou Kor per6 rnv unopoAq rcov onotro0pev<ov
6rroroAoyrlrrrcbv on6 our6v.

7.2.An6 rrlv nArlpcoprl 0o yivouv or npopAenop€veq rporrloerq.

7.3. Ano r4v ntrqpolpq 0o noporporrlOei o npopAenopevoq ono rrlq roXuouoeg
6roroferg gopoq eroodrlporoq.

7.4.An6 rrlv nAqpcopq noporporo0vror or ruxov pnrpEq nou npoptrinovror orqv
Z0pPoorl.

8. PHTPEE MH AIAOEEIMOTHTAE

O Avodoyog unoXpeo0ror vo nop€Xer Ynqpeoieg Zuvrrlpqoqg oro o0voAo rou Aoyroprrou
rcor YArroi rou Yno6pyou 8 - << Ynrlpeoieq AnopoKpuopevnq Flpoopooqg Xpqor6v
EAAqvrrrlg Aoruvopioqr>, rbore vo rqpo0vror ro 6pto dro0eotporqroq nou opi(ovror orqv
nopo0oo.

Opropoi:
r Korqyopio A: EfonAropot - Aoyroptrori: opi(eror coq ro orlvoAo ro:v drorprlbv

povo6<ov efontrropo0 q/ ror Aoyroprro0, q eupuOpq Aerroupyio rcov onoiolv or4pi(er
rn Aerroupyrrorrlro rou ouornporoq, Kor neptypogovror Aenropep6q oro
NAPAPTHMA II - NINAKA: :YNTHPH:H: YNIKOY/NOTI:MIKOY.

. Kornvopio B: EfonAropo0 - Aoytoprrori: opi(erot oq, ro o0voAo rcov 6rorprrcbv
povod<rrv efonfuopo0 r1l ror loyroprrco0, q 6uoAerroupyio ro:v onoicov 6ev enqpeo(sr
rq Aerroupyrr6rqro rtr:v K€vrprKcbv oum4porov, Kor neprypogovror Aenropepcbg oro
NAPAPTHMA II - NINAKA: :YNTHPH:H: YAIKOY/AOTI:MIKOY

. Xp6vos onorordoroo4q PAdFnV duoAetroupyioq: eivor ro pdyroro
rnrrp€nopevo ypovrr6 droorqpo ono rnv ovoyyeAio rrlq pAop4q, pexpr Kor rqv
onororosroon rnq. O Xpovog rqg eivor:

o 6<il6ero (L2) cilpeq ono rn ortypn rnq ovoyyetriog rnq gAopnq/
duoAerroupyiog (yro rnv rorqyopio A) 6coq rnv orrypn rnq
onororooroorlg.

o epdoprlvro 60o (72) ropes (yro rrlv ror4yopio B) ono 14 orrypq rqq
ovoyyeAiog rnq gloFnV duotrerroupyioq iolg rrlv onypn rnq
onoKoTooroonq.

EnrpoA4 P4rp<bv:

M4 6ro9eor;r6r4ro Movd6oq Kornyopioq A

6v. L 1.,'o
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Ie nepinroon unep9oorlq rou Xpovou onoKorooroonq gAoFnq/ 6uoAerroupyiog,
entpoAAerot orov Avo6oXo yro roOe 6po, on6 rn fitypn rrlq ovoyyrAioq rqq gAopnq,
prlrpo ioq pe to 3o/o eni rou ouvoArrorl oupporrrco0 flpq;rorog ouvrnpnorlg rqq povo6oq
(X<opiq O.n.A.) nou eivor errog Aerroupyioq.

Areurprvi(eror 6rr :

o 'Evo ojm4pa/ unoouornpo/ un4peoio )eapeiror o\rKo pn 6rc0ior1to/4,
eav eivat p4 6rc0eoryo, iora xar iva ptKpo uipoq r4q AeroupytKorrlroq,
nou nopiyet.

. H pn dto1eotpor4ro ptos ltova\oq enrcpipet rq p4 \n)eotpornra oAav rav
povo6av rou Zum4porog (elonArc1toq, Aoytolttxo ouornpor@v Kot
eEopltoyrbv), nou e{oprcbvror Aenoupyrxd ono ournv.

M4 6ro0eorp6r4ro Movddoq Kor4yopioq B

Ie nepinrcooq unepBooqg rou Xpovou onororoorooqg gAognq/ 6uoAerroupyiog,
enrpoAAeror orov AvodoXo yro roOe cbpo, ono rn onypn rnq ovoyyeAiog rrlg FAoBnq,
pr'frpo ioq pe ro Lolo eni rou ouvoArro0 oupporrro0 lpnporoq ouvrqpqoqg rqg povodog
(Xr'lpiq O.n.A.) nou eivor errog Aerroupyioq.

Areurprvi(erot ol :

. Qq pova6a orn ouyKEKprpev4 nepinraoq opi(erot ro ouvoAo e{onArcpou xar
Aoytoptxoi nou xoAtnrouv lJto ouyxexptltiv4 Aeroupytxdrqra (evderxnxo
avoqiperot ort ro ouorqpo H/Y pe Aeroupytxo ouornpot Aoytol.trxo
ourolJortolrou ypoqeiou, nA4xrpoAoyto, x.An. 1eapeirar @q, prc adniperq
povo5a) xot eivor oArxo 1t17 6ra0eorpo/r1, edv dvot pr7 6n0eotpo, iora xar ivo
ttKpo utpoq r4q, AetroupytKornroq, nou nopiyet. H poo4 mqpf4g 6ev
1eapeirot a6niperr7 povd\o p€ ro ouornpo H/Y.

EnrnpooOereq p4rpeg:

o Av pro 1rovo6o rng Korqyopioq A eivor pn 6ro0eorpq (oe pAotsn n
duoAetroupyio) yro Xpovrrq nepiodo ov<o r<ov 200 c,lpcbv oOpororrrco oe
XpovrKo 6roor4po 60 qpepcbvf nEpov rov oq dvo ovogepop€vov p4rpcbv, o
AvodoXog unoXpeo0rot vo ovrKoroorrloer peoo o' evo pr1vo, pe 6rrco rou
Kooroq, rov el,onAropo nou nporoAei FAoFn, pe roo60vopo Kot ouyxpovo
efonArop6, 0orepo ono €yypoeq er6onoi4oq rqg Avo0€rouooq Apy4g, pe rq
o0ppovq yvrbp4 rqq.

. Av pro povodo smartphone r4q Korqyopiog B eivor pq 6ro0iorprl (oe pAoprl rl
6uoAetroupyio) yro Xpovrrq nepiodo ovco r<,rv 100 coprbv o0pororrro oe
XpovrKo droorqpo 30 qpep<bv, ndpov rov oq 6vco ovoqepopevov pqrp<bv, o
AvodoXog unoXpeo0rot vo ovrrKoromrloer pdoo o' ivo ;rr1vo, pe 6rro rou
Kosroq, rov e[,onAropo nou ugiororor pAopq, pe roo60vopo Kor ouyXpovo
efonAropro (npcbro drog rcurAogopiog rouAdXrorov ono ro 2016), ucrrepo ono
syvpogn er6onoiqo4 rqg Avo0€rouooq Apxrlq, pe rn oulrec,lvrl yvcbprl rqg

. Av yto plo povodo rqg Korqyopiog B (errog rcov smartphone) yro ypovrrq
nepiodo ovco rov 200 c,:p6v oOpororrrd oe Xpovrr<6 dromqpo 60 qpepcbv,
nipov rcov c,:q ovco ovoeepopevcov prlrprbv, o Avodoyog unoypeo0rot vo
ovrKoroorqoer peoo o' fvo pqvo, pe 6116 rou 16oro9, rov e!,onAropo nou
nporoAei FAogq, p€ rood0vo;ro Kor o0yXpovo e[,onArop6, ufiepo ono
dVVpopn er6onoi4o4 rrlg Avo0drouooq ApXng, pe rrl o0pgovq yvdlpq rr1q.

4-"* 'qK
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9. TEXNIKA ETOIXEIA THE NPOEOOPAE

H npoo<popd npdner vo Kol0nrer Kd0e onoirnon rnq droKipuqnq.

10. TENIKOI OPOI TON TEXNIKON NPOAnTPAOON.

I0.1. EAETXOI NOY OA NPATTATONOIHOOYN NA THl{ ANOAOXH KAI
NAPAAABH.

l-ro rrlv nopoAopi rou 6pyou 0o npoyporonorrleo0v or nopoKdrco EAeyyor:

. floronroq Kor nooonr6q ii\eyxoq rtov unrlp€orcbv olvr{pr1or1q rAn.

o Kd0e r4g €Aeyyog nou 0o rpr0ei onopoirrlroq yro vo onoderl0ei 6rr or unrlpeoieg
owo norpivowo I rrlq o no rriloerg r<ov n podroypo gcbv.

10.2. YNOXPEOIEIE EYTTETOXHT ETON AIATONETO.

. EvoAAorcrrrc€g npoogop€g 6ev 0o yivovror 6err€g ror 0o onoppinrowor.

4kq
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B. MEPO:: flINAKE: :YMMOPOA:H:

Or flivoreg lu;r;ropgroorlq nou oKoAou0o0v oeopotv rrlq uno npopne€to yn4peoieq
Iuvrqpqoqq vto ro YArro rol Aoyroprro nou ogopo0v ro Ynodpyo B <<Anoporpuopevn
flpoopooq Xpnor6v EAAqvrrrlg Aoruvopiog>> rqg Are00uvonq flAqpogoprr4q / A.E.A.

NINAKAE I

YNHPEEIEE EYNTHPHEHE

AIA 4nqIIrH
''.i,'

.*{l*#mmm- NAPAT$PTITHTI
*i::;1;:::::::::::::::=i::::::i!n*sM,f , tsl ;Ml;drs

1. Or nopordro onotrno€tq Kol
npodroypogeg oqoporiv ro ouvo^o
rou onorro0pevou e(onAropou

NAI

2. nlnpnq ouppope@orl pe rrg onorrqoerg
nou neprypogowor oro nopov Te0yoq. NAI

3. flopoXq unqpeorcbv ouvrqpqo4q yro
ro o0voAo rc,rv er6<bv
YArrou/Aoyroprrco0 ono rov
AvodoXo pe Xpdoon, yro ro drog
2018 pe qpepop4vio An€nC rnv
3t/12/2Or8.

NAI

4. Irqv donovrl ouvrqpqo4g
neprAoppovovro ro o16Aou0o :

NAI

4.L. H oprorprl yro rnv onoKorooroon
pAopcbv Kor duoAerroupyrcbv, rl
npoArlnrKn ouvrqprloq Kol
peArrcronoiqor; (tuning) rnq
onodoorlg oAou rou
npooe€popevou Aoyroprro0.

NAI

4.2. H ovov€coo4 oArov rorv odercbv rou
unopXovrog Aoyroprro0 Kol
Aerroupyrrcbv Zuor4porcov (onou
onorreiror).

NAI

5. To Kooroq ouvr4p4or19 Kol
unoorqpr[49 0o 6o0ei ovoAurrro
rnq flivoreg rrlq Orrovoprr4g
flpoogopog yro roOe
npooeepopevo ei6og ovo 1.rovo6o.
Or i6ror flivoreg (yro roOe
npoogepopevo eidog ovo 1.rovo6o),
oAAo Xrrrpig rrpdg, 0o unopA4Oo0v
or4v TeXvrrq flpoogopo.

NAI

ALA' W
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6. Ee KoOe n€pinroorl, n rtpn
ouvrnpnorlg Koo€ npoiovroq 6e 0o
eivor peyoA0repq ono rnv rpdxouoo
rrpl'1 ouvrrlpnoqq nou ovoQdpErol
orov rnionpo T|poKoro^oYo rnq
erorpeiog vro ro ovriorolxo npoiov.

NAI

7. O npopqOeur{q oro nAoioto rov
oupporrrcbv unoXpedoeov
ouvrnpnonq Kor X<opiq npooOero
Kooroq yro rov oyopocrrn, Eyet rqv
euO0vq yto:

7.1. Tqv onoKorooroorl Ao0tbv
oAou rou unopxovroq
uArro0 rot Aoytoptro0.

7.2.Tov evronrop6 rov otrttbv
rtov gAopcbv n

6uo)\etroupyr6v rou
unopXovrog H/W rot S/W,
Tnv onoKorooroorl rrlq Kol

rnv nopo6ooq rou
e{onAropo0 o€ nAnpn
Aerroupyio.

NAI

8. O Ayopoorqq 6rorrlpei ro 6troicol.to
povopepo0g noporoorlg rnq
nopoxnq unqpeotcbv ouvrqp4oqg
ono rov flpopnOeurn,
enovefero(owoq nq unqpeorordq
rou ovoyreg, p€ro rn Aq[q rou
xpovou ouvrrlpqoqq.

NAI

9. O Ayopomrlq, oro nAoioro rnq
ouvrnpnorlg, 6rorrlpei ro drroi<opo
vo e[orpei n vo €novevroooel
onoro6finore on6 ro uno npoptlOelo
ei6n (H/W & S/W) oro oupPoAoto
ouvrnpnorlq, ovonpoooppo(ovrog
ovdAoyo ro r6orog ouvrrlpqoqg. Ie
nepinrcooq enovdvrof,qq orn
ouvrrlpqoq r6notou npoi6vrog nou
eiye eforpeOei, ro oupPoAAoPevo
pdpq e[oroJ\ouOo0v vo dXouv rtg
unoxpecboetg Kor 6trotdporo nou
go eiXov eov ro ouyrerptpivo
npoiov 6ev eiXe nord e[,otpeOei ono
rq ouvrqpqoq.

NAI

4,#&



10. Ynoypeooq dcopeov ovopoOpioeolv
oogoAeiog (security fixes) rou
npoogep6pevou Aoyloprrot
(software) rouAoyrorov pio eopo
ovo drog (egooov unopXer).

NAI

11, IlopoXrl un4peorcbv
no poU€rponoiqoqg
peArroronoirloqg rou
npoogep6pevou uArrco0
Aoyroprro0

NAI

t2. Ynoypeorrrog 6opeov npoAqnrr169
ttreyyog rou hardware rouAoyrorov
1.rio gopo ovo €roq

NAI

13. Ynqpeoieg unoorqpr[r1C 2a/7/365
pe p€yroro Xpovo onoxorooroorlg
onoq ovoypogeror ornv
nopoypogo Pqrpeg pn
6roOeorporqrog.

NAI

t4. Ie nepinr<ooq unippooqq rou
onoderro0 Xpovou onorordcnoo4q
rqg pAopqg 0o enrpoAAovror orov
npopqOeurrl pqrpeg onoq
nrptYpoQovrot c'-rnv nopoYpogo
Pqrpeg p 11 6roOeor pornroq.

NAI

TExNIKEtnPOAIATPAOE nPOMHOEIA:YnHPEIIONIYNTHPHIHTYnOEPTOY 8(AnOMAKPYtMENHnPOIBAIHXPHITONTHtEMHNIKHIAITYNOMTAIT

NINAKAE II

l-loporoAo004o4 Aulroupyiog, Anoxcr<ioroo4 tlpopArlyrirrrlv

AIA NPOAIATPAOH ANATTHfH ANAilTHIH
NAPANOMNH

TEKMHPIff}If

1

O Av66oXog npdner vo 6ro0dret prlxovtopo
yro rnv ovoyyeAio pAop6v (Help Desk) oe
24opq Foon, ro0' 6In rn dldprcero rou
Erouq, No neplypogei o Linxovtopoq
ovoyyeAioq pAoBrirv o onoiog 0o npdner vo
neprAoprpover rouAoyrorov rouq oxoAou0oug
rp6noug: Meoco r) HAerrpovrxor)
ToXudpopeiou, lr) Me Fax rol lr) TnAe<pcovrxri

NAI

ll
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AIA NPOAIATPAOH ANAITH:H ANAilTHEH
NAPANOMNH

TEKMHPIAIHf,

ovoYY€Aio

2.
Or KAno€rq nopoxnq unoornprqnq rou
Iuorrlporog 0o npoyporonoro0vror pdo<rl rqg
Are00uvoqg flAqpogoprrnq/ A.E.A.

NAI

3.

H er<r6Aeor1 ro0e epyooiog rou AvodoXou, 0o
yiveror o€ ouv€pyooio pe rrlv Avo0erouoo
Apxrl, oe ycbpoug Kor p€ rpono nou 0o
eyrpiver 11 reAeuroio ovo nepinrc,:oq, ev<b 6e
0o enrrpdneror q onopoxpuopdvrl npoopoorl
pdoco 6rodrrr0ou.

NAI

4.

H 6royv<oo4 Kor onoKorooroon rcov pAoprilv
0o yiveror oe ycbpouq rnq EAArlvrrqq
Aoruvopiog. Ze eforperr169 neprnrcboerg, 4
enroreu4 pnopei vo yiver oro €pyoor4pro rou
Avodoyou, Koronrv oXerrrqg EyKpronq rnq
Avo0drouooq ApXnq. To e[o6o peroeopoq
orqv nepinrcoorl ourq enrpop0vouv rov
Avo6oXo. Entoqpoiveror ncDq oe nepinrcoorl
nou de 60voror vo onoKorooro0ei n FAoFn
proq ouoreurlg, ornv onoio prnopei vo
unopyouv onoOqreupdvo 6e6opivo, rore r1

oprorrr<4 roroorpogq rnq npoyporonoreiror
nopouoio reXvrrdrv rqg AvoOerouooq ApXnS.

NAI

5.

H drodrrooio nou 0o oroAouOeiror ono rov
Avodoyo npog enrpepoicooq onoKorooroonq
rqg pAopqg 0o npdner vo eivor ourq nou
neprypogeror orrlv nopoypogo Avayyel.ia
Bl"cB6v.

NAI

6.

Ie nepinrrooq oduvo;riog enroreuqg
efonAropoU, o AvodoXog ogeiAer vo rov
ovrrrcoOroro pE oUyXpovo roo60vopo fl
rcoArlrepo.

NAI

7.

Ie nepinroorl oduvo;riog enroreu4q r<,rv
'Elunv<ov rqAe<pcbvclv (smartphones) q

ovrrxorooroon vo yiver pe rooduvopo r1

roArirepo efonAropro erouq np6rqq
rurAogopiog rouAdyrorov on6 ro 2016
(Iupgtovo pe nopoyp. llepratdroerg Aduvcpicg
Eznoreuqq E(on).ropori )

NAI

8.

Ze nepinrcooq oduvo;riog enrorsuilq r<ov
nArlr<rpoAoyitov rrrlv Car PCs r1

ovrrrcorooroon vo yiver pe roo60vopo q

r<otr0repo efonAropo nou 0o unoorqpi(er
oorlpuorn orlv6eon, <Dcorr(6uevo nAhrroo

NAI

t2
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H Entpozq

Tc Mel4:

|EQP|ANTAI Oeogil,og

Yraotw6pog A'

O tlpoe6pog:

-.H
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NINAKAE

OIKONOMIKH: NPO'OOPA: E=ONAI:MOY (YNOAEITMA)

(H oupnArlpnon ro)v qrnAdv F€ flp6q yiv€rot F6vo arnv otKovotlKli npoogopd)

OIKONOMIKH NPOEOOPA
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IEXNIKE:nPOAIATPAOEInPOMHOEIAIYnHPE:IONIYNTHPH:HIYnOEPfOY 8(AnOMAKPY:MENHnPOIBA:HXPH:TONTHTEMHNIKHIAITYNOMTAIT

ANANY:H OIKONOMIKH: NPO:OOPAE

AlA EIAOI EPOI,IHOEIAI YflXPEIION
EYNTHPHE}IE TMX A:IA

ITTOITAAAXEYP$) IYNOAO

1

ASA 5550 Appliance with SW, HA,
8GE+1FE, 3DES/AES

Power Cord Europe

ASA 5500 Series Software v8.0

ASA 5500 SSL VPN 1000 User License

Cisco VPN Client Software (Windows.
Solaris, Linux, Mac)

ASA 180W AC Power Supply

ASA 5500 AnyConnect Client + Cisco
Security Desktop Software

ASA 5500 Strong Encryption License
(3DES/AES)

SSM-4GE embedded within ASA 5550
systems

2

2

7" Vehicle Mounted Computer TREK-743 ro onoio
neprAopBdver: AMD LX800 Processor (TREK-743R-
A0E), 1GB RAM, GPS, External Antenna,
GSM/GPRS module, Bluetooth module, Antenna,
8GB SSD Industrial CF

794

3 Keysonic ACK-340 BT Mini Keyboard, Bluetooth 794

4
Booq orrjprtqg VESA RAM MOUNT-02 Kql

BpoXiovog npofxrooqE 798

5 Stylus PEN for PPC/TPC/TREK 794

6 AC 65W ADAPTER DC19V13.42A FSP.With DC
Power Connector for TREK-743

60

7 Ko,\til6ro lptrpo ror B0o;ro. Fro nopoXrl peOporog
vtq TREK-743 qn6 rov qvqnrhoq rou ourorrvirou

60

8 DVD RW LG GE2OLU11 (ror orxroxog goprror4g) 60

9 Universal switching goprrorqE USB ourorrv{rou
MW3371

60

10
i. HTC HD mini3G

ii. Samsung Galaxy J3 (2016)
198

tt Aoyropr16 nAorlyrlorlg MLS Destinator 794
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AIA ETAOI NPOHH@EIAI YN}IPEII9N
EYNTHPHIHT Tltx AFIA

rroirAAAr(EYPn) IYIIOAO

L2 Windows Pro 7 downgradable to XP Pro - Windows
ProT 32-bit DSP Greek

794

t3 Windows 7 pro SA OLP NL GOVT - Software
Assurance

794

t4 Java Virtual Machine - 6x6oo4 6 ev4p6poorl 11 798

15 Adobe Reader - 6x6ooq 9 (yro ovriyvtrroq opXeiov
PDF)

798

16 OpenOffice.org - 6x6oo4 3.2.1 (yro ovdyvtrro4
qoxeitltv doc, xls, ppt)

794
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NAPAPTHMA II

MNAKEZ ZYTHPHEHZ YAIKOY ^TIZMIKOV KAI KATANOMHZ E=ONAIZMOY

NINAKA' :YNTHPH:HE YNIKOY/NOTI:MIKOY

A/A NEPITPAOH NOTOT

KATHTOPIA A

1. lT Securitv

ASA 5550 VPN

1.1

ASA 5550 Appliance with SW, HA,
8GE+tre, 3DES/AES

Power Cord Europe

ASA 5500 Series Software v8.0

ASA 55OO SSL VPN 1OOO User
License

Cisco VPN Client Software
(Windows, Solaris, Linux, Mac)

ASA 180W AC Power Supply

ASA 5500 AnyConnect Client +
Cisco Security Desktop Software

ASA 5500 Strong Encryption License
(3DES/AES)

SSM-4GE embedded within ASA
5550 systems

2

KATHTOPIA B

2. YrroAovo16< Auroxlvirou

2.1

7" Vehicle Mounted Computer TREK-743 ro
onoio nepiloppdver: AMD LX800 Processor
(TREK-743R-A0E), 1GB RAM, GPS,
External Antenna, GSM/GPRS module,
Bluetooth module, Antenna, 8GB SSD
Industrial CF

798

2.2.
Keysonic ACK-340 BT Mini Keyboard,
Bluetooth 798

2.3.
Bdoq orrlpr(qg VESA RAM MOUNT-02 rqr
Bpqxiovo( npo6xrqon( 798

2.4. Stylus PEN for PPC/TPC/TREK 798

2.5.
AC 65W ADAPTER DC19VI3.42A FSP.With
DC Power Connector for TREK-743 60
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2.6.
KqA66ro l ptrpo Kqr p0opo. l-ro nopo1fl
p€0porog vrq TREK-743 qn6 rov ovonrfpo
rou quroxrvftou

60

2.7.
DVD RW LG GE20LU11 (xororxrox6g
ooorrordc) 60

2.8.
Universal switching goprrorrlg USB
qurorrvfirou MW3371

60

3. 'Eturrvq TnA6ordvq (Smartohones)

3.1.
iii. HTC HD mini3G

iv. Samsung Galaxy J3 (2016)
198

4. Aoyropr16 urroAoyrorrbv ourorrv4rou

4.1. Aovrourr6 nAofi vnonc MLS Destinator 798

4.2.
Windows Pro 7 downgradable to XP Pro -
Windows ProT 32-bit DSP Greek

798

4.3.
Windows 7 pro SA OLP NL GOVT - Software
Assurance

798

4.4.
Java Virtual Machine - 616oo11 6 ev4p6pororl
'11

798

4.5.
Adobe Reader - dx6oo4 9 (yro ovdyvtrro4
qoxeitlrv PDF) 798

4.6. OpenOffice.org - 616oo4 3.2.1 (yro ovdyvrrro4
qoxeiuJv doc. xls. oot)

798
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NINAKEE KATANOMH: E=ONAITMOY

Katcvopri EEoalrouo6

Arord6etq AogaLeiaE (fi ewal ls)

I Evdetrtrrrl err6vq rctcvopn6 - O e(oz).rop6q 6rjvutor vo <rvsrqtcv6lr€rol Tlo tr6youq Yarlpeorortirv

ovalrov.

fevucn ratovoprl o€ YTcnprci€g floo6rqro

AI EY@YN'H NAHPOOOPIKHX
/ A.E.A :

2

EYNOAO: 2

'E6r-rnva rtulrri

fsvKn rorovopq oe Yzrqpsoieg floo6qta

ATTIKHX: 102

@E>>AAONIKHI: 2l

A/N>EQN EKTO' ATTIKH'
KAI @EX/KHX:

75

EYNOAO: 198

Ynol"oTtor6€ oTlpritrov

AIA Yrqpeoicl [Ioo6qra

I YNHPEXIE' TH' ATTIKH> 414

2. |ENIKH A>TYNOMIKH AIEY@YN'H
@E>>ANONIKH'

8l

3. A'TYNOMIKH AIEY@YN>H
AITOAIA>

6

4. A>TYNOMIKH AIEY@YN'H
AKAPNANIA>

7

5. A>TYNOMIKH AIEY@YNTH 8
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AN EFANAPOY|ION H>

6. A>TYNOMIKH AIEY@YN>H
AP|OAIAA>

5

7. A'TYNOMIKH AIEY@YNEH
APKAAIA'

6

8. A>TYNOMI KH AIEY@YN'H APTA' 7

9. A>TYNOMIKH AIEYOYN'H AXAIA> l2

t0. A>TYNOMIKH AIEY@YN'H
BOIOTIA'

5

ll A'TYNOMIKH AIEY@YN>H
fPEBENON

6

12. A'TYNOMIKH AIEY@YN>H APAMAI 6

t3. A' & B' A>TYNOMIKEX
AI EY@YN'E I' AQAEKANH'OY

5

14. A>TYNOMIKH AIEY@YN'H
EYBOIAE

6

15. A'TYNOMIKH AIEY@YN>H
EYPYTANIA>

J

16. A'TYNOMIKH AIEY@YN'H
ZAKYN@OY

2

17. A>TYNOMIKH AIEY@YN'H HAEIA> 6

18. A'TYNOMIKH AIEY@YN'H
HMAOIA>

6

19. A>TYNOMIKH AIEYOYN'H
HPAKN EIOY

t0

20. AXTYNOMIKH AIEY@YN'H
@E>NPOTIAT

7

21. A>TYNOMIKH AIEY@YN>H
IOANNINON

t4

22. A>TYNOMIKH AIEY@YNXH
KABAAAX

7

23. A>TYNOMIKH AIEY@YN'H 5
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YflOEPfOY 8 (AnOMAKPYIMENH nPOtBA:H xPH:TON THI EMHNIKHI AITYNOMtAt,

KAPAIT>A'

24. A>TYNOMIKH AIEYOYN>H
KA>TOPIA>

8

25. ATTYNOMIKH AIEY@YN'H
KEPKYPA'

4

26. A>TYNOMIKH AIEY@YN>H
KEOAAN HNIA'

2

27. A>TYNOMIKH AIEY@YN'H KIN KIX 7

28. A>TYNOMIKH AIEY@YNTH
KOZANH>

6

29. A>TYNOMIKH AIEY@YN'H
KOPIN@IA'

9

30. A>TYNOMIKH AIEY@YNTH
KYKAAAQN

4

3t. A'TYNOMIKH AIEY@YN>H
AAKQNIA>

5

32. A'TYNOMIKH AIEY@YN>H
NAPDA'

9

33. A'TYNOMIKH AIEY@YN'H
AA>I@IOY

4

34. AXTYNOMIKH AIEY@YN'H N E>BOY a
J

35. AETYNOMIKH AIEY@YN'H
AEYKAAAX

2

36. A>TYNOMIKH AIEY@YN>H
MATNH'IA>

6

5t. A'TYNOMIKH AIEY@YN>H
ME>>HNIA'

5

38. AXTYNOMIKH AIEY@YNEH EAN@H> 6

39. A'TYNOMIKH AIEY@YNTH
OPEXTIAAA'

7

40. A>TYNOMI KH AIEYOYN'H |_IEANA> 5

41. A'TYNOMI KH AI EY@YN'H NIEPIA' 6
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42. A>TYNOMIKH AIEY@YN'H
NPEBEZA>

6

43. A'TYNOMIKH AIEYOYN>H
PE@YMNOY

5

44. A'TYNOMIKH AIEY@YN'H
POAOIIH'

7

45. A'TYNOMIKH AIEY@YN'H'AMOY 2

46. A'TYNOMIKH AIEYOYN'H'EPPON t0

47. A'TYNOMIKH AIEY@YN>H
TPIKAAON

5

48. A'TYNOMIKH AIEY@YN>H
OOIOTIAA>

7

49. AXTYNOMIKH AIEY@YNEH
OAOPINAX

7

50. A>TYNOMIKH AIEY@YN>H
(Dc)KtAAt

4

51. A'TYNOMIKH AIEYOYN>H
XAN KIAIKH'

5

52. A'TYNOMIKH AIEY@YN'H XANIQN 6

53. A'TYNOMIKH AIEY@YN>H XIOY 2

EYNOAO: 798

22
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