
 

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ειδικό Γραφείο Διαχείρισης Επιχορηγήσεων 
Εφετείου Θεσσαλονίκης 
Ταχ.Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου αρ. 3-5 

                  Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη 
Πληρ.: Ν. Κασίμης 
Τηλ: 2310 507.454 
Fax: 2310 507.452 
e-mail: efetthess.egr@gmail.com 

Θεσσαλονίκη 25-4-2017 
Αριθμ. Πρωτ.: 1284  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους πληροφορικής (Hardware) Η/Υ, περιφερειακών 

μηχανημάτων και της δικτυακής καλωδίωσης (46) δικαστικών υπηρεσιών, που 
ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

CPV: 50300000-8  

Φορέας: ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή: 
 

Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης 
Επιχορηγήσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

Κριτήριο Αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή 

Ημ/νία Διενέργειας του Διαγωνισμού: 
 

Τετάρτη 11 Μαΐου 2017, ώρα 10:00 π.μ. 

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού: 

Εφετείο Θεσσαλονίκης 

26ης Οκτωβρίου 3-5, 

3ος όροφος, γραφείο 309 

Προϋπολογισμός Δαπάνης έτους 2017: 27.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

ΚΑΕ 

0887.001 
Τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους 

πληροφορικής (Hardware)-Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

CPV 
50300000-8 

(Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για 
προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου) 

Γενική περιγραφή έργου: 

Τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους 
πληροφορικής (Hardware) H/Υ, περιφερειακών 

μηχανημάτων καθώς και της δικτυακής 
καλωδίωσης σε σαράντα έξι (46) δικαστικά 
καταστήματα-εποπτευόμενους φορείς του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, διάρκειας ενός (1) 

έτους 
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 64 του Ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213), όπως τροπ. με την παρ. 2 του άρθρ. 9 του Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
219) 

2.  Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και 
άλλες διατάξεις» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το 
Ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον 
ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 227), καθώς επίσης και το γεγονός ότι μέχρι και τη 
δημοσίευση της παρούσας, δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα προβλεπόμενα από τον ανωτέρω Ν. 
4412/2016 προεδρικά διατάγματα  

4. Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την υποπαράγραφο 
ΣΤ.20 του άρθρου 1 «Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» που 
αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4155/2013 

5. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) για την σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Αρχείου Δημοσίων Συμβάσεων 

6. Την με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 3698 Β΄/16.11.16) περί έγκρισης 
«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 
147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών,  

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4716/25-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΟ6846ΨΧΥΙ-ΘΑΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (ΚΑΕ 2499), με την οποία εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Εφετείου Θεσσαλονίκης για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού και των δικαστικών υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, για το 
έτος 2016, 

8. Το με αριθμ. 4/22-3-2017 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, με το οποίο εγκρίθηκε πίστωση 27.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων οικον. έτους 2017 και συγκεκριμένα σε βάρος του 
ΚΑΕ 0887.001 «Τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους πληροφορικής (H/W)» του ειδικού λογαριασμού 
που διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, 

9. Την με αριθμ. πρωτ. 33/24-3-2017 (ΑΔΑ: 78ΣΔ4ΝΒ-ΧΨΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 33 στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της, σύμφωνα με την οποία α) εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης 
27.000,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 0887.001 για την τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους πληροφορικής 
(Hardware) 46 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης και β) εξουσιοδοτείται ο 
Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τη σύνταξη των 
όρων της παρούσας προκήρυξης, την κατά νόμο δημοσίευσή της και τον ορισμό επιτροπών κατ’ 
άρθρ. 221 Ν. 4412/2016 ως ισχύει. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημόσιο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με συλλογή και αξιολόγηση προσφορών, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους πληροφορικής 

(Hardware) Η/Υ, περιφερειακών μηχανημάτων και της δικτυακής καλωδίωσης και συγκεκριμένα για 

την τεχνική υποστήριξη 637 πλήρων Η/Υ [οθόνη-κεντρική μονάδα (συμπεριλαμβανομένου και του 

«κουτιού» μέσα στο οποίο βρίσκεται αυτή)-πληκτρολόγιο-ποντίκι], 27 Servers, 351 εκτυπωτών Laser, 10 

εκτυπωτών inject, 5 εκτυπωτών με ακίδες, 58 Scanners, 123 πολυμηχανημάτων-fax και της δικτυακής 

καλωδίωσης στις πιο κάτω αναφερόμενες σαράντα έξι (46) εποπτευόμενες υπηρεσίες του Εφετείου 

Θεσσαλονίκης: 
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Α/Α 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Η/Υ 
ΠΛΗΡΕΙΣ 

 

 

SERVERS 

 

ΕΚΤΥΠΩΤΕ
Σ 

LASER 

 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
INKJET 

 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
ΑΚΙΔΩΝ 

 

 

SCANERS 

 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΦΑΞ 

1 
Εφετείο Θεσσαλονίκης 

72   37   2 30 13 

2 Εισαγγελία Εφετών 
Θεσσαλονίκης 

50 1 15 1   2 16 

 

 
3 

Δικαστήριο Ανηλίκων -
Υπηρεσία Επιμελητών 
Ανηλίκων Θεσσαλονίκης 

 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

 

5 

 

5 

  
 

1 

1 

 

1 

 

4 Υποθηκοφυλακείο 

Θεσσαλονίκης 

94 5 33     1 5 

 

5 Εταιρεία Προστασίας 
Ανηλίκων Θεσσαλονίκης 

5 1 2 1     1 

 

6 Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία Θεσσαλονίκης 

15 1 4 2   1 3 

 

 
7 

Υπηρεσία Επιμελητών 
Κοινωνικής Αρωγής 
Θεσσαλονίκης 

4 1 2       3 

8 
Πρωτοδικείο Βέροιας 

34   14   1 1 6 

9 
Ειρηνοδικείο Βέροιας 

8   7     1 1 

10 
Ειρηνοδικείο Νάουσας 

4   4     1 1 

 

11 Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας 
4   3       2 

 

12 Πταισματοδικείο Βέροιας 
6 1 3 2     2 

 

13 Εισαγγελία Πλημ/κών 
Βέροιας 

20 1 8       5 

 

14 Δικαστήριο Ανηλίκων- 

Υπηρεσία Επιμελητών 

Βέροιας 

1     1       

15 
Πρωτοδικείο Έδεσσας 

13   6       2 

16 
Ειρηνοδικείο Έδεσσας 

6   3       3 

 

 
17 

Υπηρεσία Επιμελητών 
Ανηλίκων και Κοινωνικής 
Αρωγής Έδεσσας 

1   1       1 

18 
Ειρηνοδικείο Αλμωπίας 

4   4       1 

19 Ειρηνοδικείο Σκύδρας 3   3       1 

 

20 
Εισαγγελία Πλημ/κών 
Έδεσσας 

11   7     1 4 
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21 
Πρωτοδικείο Γιαννιτσών 

13 1 7     1   

22 Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών 7   4       2 

 

23 Εισαγγελία Πλημ/κών 
Γιαννιτσών 

10 1 5       1 

24 
Πρωτοδικείο Κατερίνης 

24 1 16     1 3 

25 Ειρηνοδικείο Κατερίνης 5   5       1 

26 Ειρηνοδικείο Κολινδρού 2           1 

 

27 Πταισματοδικείο Πιερίας 
6   5       1 

28 
Υποθηκοφυλακείο Κατερίνης 

18 1 8     1 1 

 

29 Εισαγγελία Πλημ/κών 

Κατερίνης 

19 2 18       2 

30 Πρωτοδικείο Κιλκίς 
15 1 13     4 2 

31 Ειρηνοδικείο Κιλκίς 
6   4         

 

32 Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου 
3   3       1 

 
33 

 
Εισαγγελία Πλημ/κων Κιλκίς 

11   11       4 

34 
Πρωτοδικείο Σερρών 

36 1 19   1 2 5 

35 Ειρηνοδικείο Σερρών 8 1 7         

36 
Πταισματοδικείο Σερρών 

5 1 3       2 

37 
Ειρηνοδικείο Σιντικής 

5   3 1   2 2 

38 
Ειρηνοδικείο Νιγρίτας 

4   2     2 3 

39 
Ειρηνοδικείο Ροδολίβους 

3 1 5     1 2 

 

40 Εισαγγελία 
Πλημ/κών Σερρών 

23 1 13       6 

41 
Πρωτοδικείο Χαλκιδικής 

26 1 22     2 2 

42 Ειρηνοδικείο Αρναίας 4   3 1 1   2 

43 
Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας 

4 1 2 1   1   

 

44 Ειρηνοδικείο Ν. Μουδανιών 
6 1 5     1 2 

 

45 Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 
6   4     1 3 

 

46 Εισαγγελία Πλημ/κών 
Χαλκιδικής 

8   3       4 

 ΣΥΝΟΛΟ 637 27 351 10 5 58 123 
 

17PROC006109564 2017-04-27

ΑΔΑ: Ω0Ψ34ΝΒ-ΒΞΥ



5
η
 σελ. της 1284/2017 προκήρυξης διαγωνισμού του Εφετείου Θεσ/κης 

 

 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των ανωτέρω εργασιών συντήρησης είναι είκοσι επτά χιλιάδες 
ευρώ (27.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 
 Ο Διαγωνισμός αφορά τις εργασίες συντήρησης του υλικού μέρους πληροφορικής (Hardware) Η/Υ 
και των περιφερειακών μηχανημάτων καθώς και τη δικτυακή καλωδίωση των άνω εποπτευομένων φορέων 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης, δηλ. αποσκοπεί στην καθημερινή και άμεση αντιμετώπιση των εμφανιζόμενων 
αναγκών συντήρησης και επισκευής των Ηλεκτρονικών Yπολογιστών, κουτιών, κεντρικών μονάδων, οθονών, 
ποντικιών (mouses), πληκτρολογίων, των εκτυπωτών (Laser, inject και ακίδων), σαρωτών (scanners), 
πολυμηχανημάτων και λοιπών περιφερειακών καθώς και τη δικτυακή καλωδίωση τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: Γενικοί όροι-Δικαίωμα συμμετοχής 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό είναι ανοικτή, με ίσους 
όρους, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16 (άρθρ. 19, 25) και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια 
και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες 
αποκλίσεις ή περιορισμούς. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη 
αποδεκτές και απορρίπτονται. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Παροχή Διευκρινήσεων-Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, αυτές 
παρέχονται σε εύλογο χρόνο, εφόσον υποβληθούν δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 
που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή 
δίνονται το αργότερο μια (1) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 2310 507454 (τηλ.) και 2310 507452 
(φαξ). 
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Πέτρος Κοταμανίδης και Παναγιώτα Κολιούση. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Εφετείο Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 3-5, 3ος όροφος, 

γραφείο 309), από την αρμόδια επιτροπή στις 11-5-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ π. μ. και σε 

περίπτωση που αυτός κηρυχθεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 16-5-2017, ημέρα Τρίτη, στον ίδιο τόπο και 

ώρα 10.00΄π.μ. 
2. Οι προσφορές παραδίδονται στο Ειδικό Γραφείο Προμηθειών του Εφετείου Θεσσαλονίκης (γρ. 

454, 4ος όροφος) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την προϋπόθεση ότι, 
για να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου υποψήφιου 
αναδόχου, μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού. 

3. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Υποβολή προσφορών 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της 
παρούσας προκήρυξης και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς 
από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε γνώση και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της 
προσφοράς του, των γενικών συνθηκών της εργασίας ως και των συμβατικών στοιχείων της. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο: Ισχύς προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

τυχόν αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δυο (2) 
μηνών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δυο (2) μηνών, κρίνεται απορριπτέα ως 
απαράδεκτη. 

3. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

4. Καθώς κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την 
ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών. 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να έχουν συνταχθεί αποκλειστικά 
στην Ελληνική γλώσσα, να είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία.  
Οποιαδήποτε ασάφεια, διαφορά ή λανθασμένος υπολογισμός κατά τη διατύπωση των προσφορών, θα 
ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Φάκελος προσφοράς 

1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά 
σφραγισμένο. 

2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, έξω 
από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
β) Ο τίτλος του φορέα «ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» που διενεργεί τον διαγωνισμό 
γ) Ο αριθμός της προκήρυξης [«Αριθμ. 1284/2017 Προκήρυξης Δημόσιου Συνοπτικού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους πληροφορικής (H/W) 46 εποπτευομένων 
φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης»] 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
5. Οι προσφορές υπογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία, ήτοι: 
Α) Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», έξω από τον οποίο 
αναγράφονται ευκρινώς όλα τα ανωτέρω στοιχεία της παρ. 3 του άρθρ. 7 της παρούσας προκήρυξης 
και μέσα στον οποίο θα περιέχονται: 

1) ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και το οποίο οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους 
συμπληρωμένο, όπως αυτό έχει ορισθεί από την υπηρεσία στην παρούσα προκήρυξη. 

Το εν λόγω ΤΕΥΔ αποτελεί ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, 
ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών, που εκδίδουν Δημόσιες Αρχές ή 
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) Δεν βρίσκεται σε μία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 παρ. 1-2 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις 
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν (Mέρος ΙΙΙ: Λόγοι 
αποκλεισμού στο ΤΕΥΔ) 
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β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που αφορούν i) την καταλληλότητά του για την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας και ii) την τεχνική του και επαγγελματική του ικανότητα, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 και 4, αντίστοιχα, του Ν.4412/2016. 
 
Σημειώνεται ότι στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής του ΤΕΥΔ ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη 
ενότητα (Α έως Δ) του Μέρους IV. 
 
Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν το ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο από: 
α) τους διαχειριστές, στην περίπτωση εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιριών (Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε.)  
β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση 
ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.). 
 

2) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 
προσώπου: 

Οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλει : 
1. ΦΕΚ σύστασης εταιρίας. 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού. 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρίας. 
4. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για την 
ανάληψη της εν λόγω υπηρεσίας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο παρέχεται η 
εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά 
με το διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου 
αναδόχου) α) να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς 
και να την υποβάλει και β) να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι της αναθέτουσας αρχής για όλα τα 
ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με 
τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της σύμβασης όργανα της αναθέτουσας αρχής. 
 

Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλει: 
1. Αντίγραφο καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των εταιριών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένες. 
 

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω (όπως και το ΤΕΥΔ), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 

3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, 
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εν λόγω διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας: 

α) έλαβε γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, 

β) δεν έχει αποκλεισθεί από διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κατά τα άρθ. 73-74 του ν. 
4412/16 και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας,  

γ) ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ή, σε 
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περίπτωση αλλοδαπών, ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής του) κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και 

δ) ότι διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε παροχή υπηρεσιών 
ανάλογων με αυτές που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ή 

βεβαιώσεις από τον προσωρινό μειοδότη, στα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

Β) Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», έξω από τον οποίο 
αναγράφονται ευκρινώς όλα τα ανωτέρω στοιχεία της παρ. 3 του άρθρ. 7 της παρούσας προκήρυξης 
και μέσα στον οποίο θα περιέχονται όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την 
τεχνική επάρκεια του προσφέροντος: 

1) Η τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών συντήρησης του υλικού μέρους πληροφορικής 
(Hardware) των υπολογιστών και των περιφερειακών τους εξαρτημάτων και μηχανημάτων και της 
δικτυακής καλωδίωσης των 46 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία, κατά 
δήλωση του προσφέροντος, πρέπει να είναι σύμφωνη με όλους τους όρους και τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 

2) Βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού που θα παρέχει υπηρεσίες, τίτλοι σπουδών, 
αποδεικτικά επαγγελματικής επάρκειας, εμπειρίας κλπ. σύμφωνα με το άρθ. 1 της παρούσας καθώς 
και ό,τι σχετικό με την τεκμηρίωση της δυνατότητας του προσφέροντος να φέρει σε πέρας την εργασία 
και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υλοποιήσει την εν λόγω σύμβαση. 

 
 Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Η Τεχνική Προσφορά μονογράφεται σε κάθε σελίδα της και υπογράφεται από τον 
ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. 
 

Γ) Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», έξω από τον οποίο 
αναγράφονται ευκρινώς όλα τα ανωτέρω στοιχεία της παρ. 3 του άρθρ. 7 της παρούσας 

προκήρυξης και μέσα στον οποίο θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου για τη 

συγκεκριμένη παρεχόμενη υπηρεσία σε ευρώ. 
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον 
προσφέροντα. 
Η Επιτροπή παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις 
τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ 
αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των 
προσφορών. 
Ο προσφέρων, με τη συμμετοχή του, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της διακήρυξης. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. 
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Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή, είτε ενώπιόν της, 
είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών συντήρησης δεν γίνονται δεκτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Αποκλεισμός υποψηφίων 
Ι. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας, όταν αποδεικνύεται από την αναθέτουσα αρχή, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα αρθ. 
79 -81 του ν. 4412/16 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι: 
1) υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος 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., Ι.Κ.Ε. 
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια, όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 
 
II. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/16, 
β) εάν 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, 
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 
του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
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την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
ζ) 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 Ν. 4412/2016, 
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Ανακήρυξη μειοδότη 

Ανάδοχος των εργασιών συντήρησης Η/Υ και περιφερειακών μηχανημάτων καθώς και της 
δικτυακής καλωδίωσης των εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, κηρύσσεται, με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν της υποβολής σε αυτήν (Αναθέτουσα Αρχή) και του 
σχετικού πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, αυτός που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή, εφόσον οι προσφερόμενες εργασίες είναι εντός των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
λοιπών όρων της παρούσας προκήρυξης. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με 
το άρθρο 127 του Ν. 4412/16.  

Η ως άνω προσφερόμενη τιμή, παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή. Δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε 
διαφορετικούς αναδόχους.  

 
ΑΡΘΡΟ 10ο: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης δημοσίων διαγωνισμών. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και 
μονογράφονται οι τρεις υποφάκελοι με τα δικαιολογητικά, την τεχνική και την οικονομική προσφορά, 
αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται πρώτα ο φάκελος με τα δικαιολογητικά και ύστερα ο φάκελος με 
την τεχνική προσφορά. Αφού ελεγχθεί από την Επιτροπή η πληρότητα, η ορθότητα καθώς και η 
συμβατότητα των παραπάνω δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, αποσφραγίζεται, τέλος, η οικονομική προσφορά.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ομοίως ελέγχει και αξιολογεί τα οικονομικά στοιχεία που έχουν 
υποβληθεί, προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
προκήρυξης. 

Μονογράφονται δε όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο από όλα τα µέλη της 
Επιτροπής. 

Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην Τριμελή 
Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορηγήσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών δύναται να ορίσει άλλη 
ημερομηνία για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων. Στην περίπτωση αυτή 
οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τους συμμετέχοντες.  
  Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν αυθημερόν 
γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως κατά την αποσφράγιση των 
προσφορών, ο εκπρόσωπός του πρέπει να προσκομίζει νόμιμη εξουσιοδότηση που να του δίνει το 
δικαίωμα να παρευρεθεί στο διαγωνισμό. 
  Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. 
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 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
διαβιβάζονται σφραγισμένοι στο Ειδικό Γραφείο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο μεριμνά για την 
επιστροφή τους στους υποψηφίους αναδόχους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

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

 

Άρθρο 11ο: Συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

Σε όλη τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 
102 του Ν. 4412/2016, μπορεί να καλεί με κάθε πρόσφορο μέσο (εγγράφως, τηλεφωνικώς κ.λ.π.) 
υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα, δικαιολογητικά, τεχνικά ή οικονομικά 
στοιχεία που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, προθεσμία, 
χωρίς αυτό να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων, ουσιώδη αλλοίωση 
της προσφοράς ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 
διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης, ή να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
σε συγκεκριμένη προσφορά έναντι των λοιπών. 
 
Άρθρο 12ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των παρακάτω δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω ειδοποίησης,) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, καθώς και κάθε 
άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του προσφέροντος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 
43 του Π.Δ. 60/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (όπως συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες κλπ.) ή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας, 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

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

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 
δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών. 

 
 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που 
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αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω υπό στοιχεία 3 4 και 5 
δικαιολογητικά, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη-μέλη 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 
  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε.  
 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 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 και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε 
κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής. 
 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν σύμφωνα με το αρθ.21 του ν.4412/16, να 
λάβουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, ύστερα από σχετική αίτησή τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο: Κατακύρωση και σύναψη της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί σε εύλογο χρόνο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του 
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε 
προσφέροντα πέραν από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της 
«εγγύησης καλής εκτέλεσης» εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης.  

Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή 
της σύμβασης, «εγγύηση καλής εκτέλεσης» των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται 
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική λήξη της σύμβασης και ύστερα από την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, καταπίπτει δε στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης. 
 Στην «εγγύηση καλής εκτέλεσης» της σύμβασης πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται: 
(1) ο αριθμός της, η ημερομηνία έκδοσής της και ο εκδότης,  
(2) η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
(4) τα στοιχεία της υπηρεσίας στην οποία απευθύνεται, 
(5) ο αριθμός της σύμβασης, 
(6) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 
(7) οι όροι ότι α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως, β) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης και της εγγύησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο: Ματαίωση διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4412/16 και τα έγγραφα της σύμβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/16. 

 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή 
διεξαγωγής του διαγωνισμού), στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 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. 4412/16, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
Προστασίας του περιβάλλοντος. 
 

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή διεξαγωγής 
του διαγωνισμού), να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη. 
 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για 
ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για 
το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
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5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου ως άνω 
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή 
στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του ν. 4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο: Ενστάσεις 

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (άρθρο 127 παρ.1 
Ν.4412/2016) . 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει κατόπιν σχετικής 
γνωμοδότησης και της αρμοδίας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 
στο άρθρο 221 του ν. 4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με 
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/2016) . 

H εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων σύμφωνα με το 
άρθρ. 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016, ενώ αποφαινόμενο όργανο είναι η Αναθέτουσα Αρχή. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη εκτέλεση εργασιών 

Η προθεσμία ανταπόκρισης στην επισκευή/συντήρηση του εξοπλισμού Πληροφορικής ορίζεται 

στο 23
ο 

άρθρο της παρούσας. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί συστηματικά την εκτέλεση 
των εργασιών από υπαιτιότητά του, ή δεν εκτελεί σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο: Συμβατικός χρόνος εργασιών 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως και δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, εφόσον αυτό ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα αρχή, με τους ίδιους τεχνικούς και οικονομικούς όρους. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο: Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Ειδικό γραφείο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σε δύο 
εξάμηνα, με τραπεζική επιταγή, εξοφλούμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά: α] την έκδοση 
σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο, β] την κατάρτιση του σχετικού 
πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης του έργου από τις αρμόδιες επιτροπές εκάστου εποπτευομένου φορέα 
και την υποβολή αυτού (πρωτοκόλλου) στο Ειδικό γραφείο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, το πρώτο 
δεκαήμερο μετά την συμπλήρωση του κάθε εξαμήνου και γ] την υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών πληρωμής στην Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορηγήσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής καθαρής αξίας του 
τιμολογίου (πριν συνυπολογισθεί ο Φ.Π.Α.). 

Από το ποσό της συνολικής αμοιβής θα γίνει παρακράτηση των νομίμων κρατήσεων, οι οποίες 
βαρύνουν τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, καθώς και κράτηση 
0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία υπολογίζεται 
επί της συνολικής συμβατικής καθαρής αξίας των ειδών, προ φόρων και κρατήσεων. Η κράτηση υπέρ 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου, που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί 
του χαρτοσήμου. 
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Επίσης, σε βάρος του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση του νόμιμου φόρου εισοδήματος 8% επί 
του καθαρού ποσού πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 2238/94. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο: Προϋπολογισμός 

Η δαπάνη για την εργασία Συντήρησης Η/Υ και περιφερειακών μηχανημάτων, 
προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 27.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 24%. 
Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2017 και βαρύνει τον ΚΑΕ 0887.001 
«Τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους πληροφορικής-H/W» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2017 της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο: Τόπος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι όλα τα κτήρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες των 
εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο: Δημοσιεύσεις 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εφετείου Θεσσαλονίκης www.efeteio-thess.gr καθώς και στη 
σελίδα του Εφετείου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Διαύγεια. 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο: Τεχνικές Απαιτήσεις 

Οι τεχνικές απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι σχετικά 
με τη συντήρηση των Ηλεκτρονικών υπολογιστών, Οθονών, ποντικιών (mouses), πληκτρολογίων, των 
εκτυπωτών (Laser, inject και ακίδων), scanners, πολυμηχανημάτων και λοιπών περιφερειακών καθώς 
και τη δικτυακή καλωδίωση των 46 εποπτευομένων υπηρεσιών της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης 
Επιχορηγήσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης είναι οι ακόλουθες : 
1. Παροχή Τηλεφωνικής Υποστήριξης 
2. On site (στο χώρο του καταστήματος-πελάτη) service 
3. Χρόνος ανταπόκρισης Τεχνικού: 4 ώρες από την αναγγελία της βλάβης εντός της έδρας της 
Επιτροπής (Θεσσαλονίκη) και 24 ώρες για τους υπόλοιπους νομούς της Εφετειακής Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης. 
4. Χρόνος αποκατάστασης βλάβης: 8 ώρες εντός της έδρας της Επιτροπής (Θεσσαλονίκη) και 48 ώρες 
για τους υπόλοιπους νομούς της Εφετειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. 
5. Ωράριο υποστήριξης: Εργάσιμες μέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή 08:30 έως και 15:00. 
Εξαιρούνται οι επίσημες αργίες. 
6. Σε περίπτωση που λόγω της φύσεως της βλάβης δεν μπορούν να τηρηθούν οι προαναφερόμενοι 
χρόνοι, τότε η χαλασμένη συσκευή θα αντικαθίσταται προσωρινά με άλλη ισοδύναμη μέχρι την 
ολοκλήρωση της επισκευής της αρχικής και σε περίπτωση αδυναμίας επιδιόρθωσης, (για τον 
οποιονδήποτε λόγο), αντικατάσταση του μηχανήματος με ίδιο ή ισάξιό του, από τον ανάδοχο. 
7. Εγκατάσταση του Image ή του λειτουργικού συστήματος του δίσκου στις περιπτώσεις που 
λόγω της φύσεως του προβλήματος θα πρέπει να αντικατασταθεί ο δίσκος. 
8. Παραμετροποίηση και ρύθμιση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε να ενταχθεί στο δίκτυο. 
9. Αντικατάσταση ανταλλακτικών για την αποκατάσταση πιθανών βλαβών (Το κόστος των 
ανταλλακτικών επιβαρύνει τον Ανάδοχο). 

10. Για όσα μηχανήματα αντικατασταθούν από τον ανάδοχο, επειδή η επισκευή θα είναι αδύνατή ή 
ασύμφορη, θα απαιτείται τριετής εγγύηση καλής λειτουργίας ή αντικατάστασής τους από τον 
κατασκευαστή και η οποία (αντικατάσταση) θα γίνεται εντός 48 ωρών. 

 
ΑΡΘΡΟ 24ο: Υποχρεώσεις-Ευθύνες Αναδόχου  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό με 
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται από το Νόμο και τους, κατά περίπτωση, ισχύοντες 
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κανονισμούς, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 
 Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό και μηχανήματα για το έργο 
της συντήρησης του υλικού μέρους πληροφορικής (Hardware) Η/Υ, περιφερειακών μηχανημάτων και 
της δικτυακής καλωδίωσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης και των 45 δικαστικών υπηρεσιών 
αρμοδιότητάς του και θα ευθύνεται για την αποκατάσταση των ζημιών ή φθορών που θα προκληθούν 
τυχόν στο κτήριο ή τις εγκαταστάσεις του ή σε τρίτους από το προσωπικό ή τα χρησιμοποιούμενα από 
αυτό υλικά ή μηχανήματα. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οργανώνει την εργασία του κατά τέτοιο τρόπο που να μην 
παρενοχλεί ή δυσχεραίνει την εργασία άλλων συνεργείων ή την εργασία των υπαλλήλων των 
προαναφερόμενων Δικαστικών Υπηρεσιών ή των διερχομένων πολιτών σε αυτές, να ακολουθεί τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εργασίας κ.λ.π., καθόσον είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε σχετική 
παράβαση. 
 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκτελουμένων εργασιών, 
καθώς και των δικών του ή των από αυτόν χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων και, κατά συνέπεια, για 
κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του ίδιου 
ή μελών του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και έχει, σε κάθε περίπτωση, 
την ευθύνη του κυρίου του έργου κατά το άρθρο 925 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που αποδοθεί 
στον εργοδότη ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως για κάποια από τις παραπάνω αιτίες, ο ανάδοχος 
ευθύνεται απέναντι στον εργοδότη στο ακέραιο για κάθε ζημιά του θετική ή αποθετική. 
 Υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή φθορά που τυχόν προκληθεί στον εξοπλισμό πληροφορικής και στη 
δικτυακή καλωδίωση για οποιοδήποτε λόγο από υπαιτιότητα του Αναδόχου και του προσωπικού του, θα 
είναι ο Ανάδοχος. Κάθε τέτοια ζημιά ή φθορά συνεπάγεται υποχρέωση του Αναδόχου για άμεση 
αντικατάσταση ή επισκευή, με έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που θα 
απαιτηθούν) που θα επιβαρύνουν τον ίδιο τον ανάδοχο. 
 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης εργαλείων ή μέσων που ανήκουν στον εργοδότη ή σε άλλους 
αναδόχους, ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη καλής χρήσης τους. 
 Το προσωπικό που τυχόν θα ασχολείται με την εν λόγω συντήρηση πρέπει να είναι άριστα 
ειδικευμένο στο είδος του, να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά απέναντι στο προσωπικό των Δικαστικών 
Υπηρεσιών και τους τρίτους. Διευκρινίζεται δε ότι το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος 
επιλέγεται, προσλαμβάνεται και αμείβεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον Ανάδοχο που θα είναι και 
εργοδότης του, ενώ οι Δικαστικές Υπηρεσίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος 
υπεύθυνος για κάθε ατύχημα του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει και είναι αυτός που 
αναλαμβάνει, επίσης, την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει περίπτωση κενών στο 
προσωπικό του, τα οποία (κενά) θα πρέπει να φροντίζει να αναπληρώνει χωρίς αμέλεια του. 
  Τέλος, απαγορεύεται η υπεργολαβία, δηλαδή ο εργολάβος (ανάδοχος) δεν δικαιούται να 
υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση μέρους ή όλου του έργου. 
- Με την έναρξη της σύμβασης θα δημιουργηθεί φάκελος-ημερολόγιο (προληπτικής) συντήρησης, 
εργασιών και βλαβών για κάθε μηχάνημα (υπολογιστής, εκτυπωτής, κλπ.), που θα κρατείται από το 
αντίστοιχο Τμήμα ή Γραφείο ή υπεύθυνο υπάλληλο μηχανοργάνωσης της κάθε Δικαστικής Υπηρεσίας. 
Σε αυτό θα αναγράφεται για κάθε εργασία-επισκευή μετά από βλάβη: 
I. -Η ημερομηνία και η ώρα της βλάβης του μηχανήματος 
II. -Η ημερομηνία και η ώρα ειδοποίησης του αναδόχου καθώς και ο τρόπος ειδοποίησης του 
(τηλεφωνικά, με φαξ ή με έγγραφο). 
III. -Η ημερομηνία εργασίας ή επιδιόρθωσης της βλάβης. 
IV. -Σύντομη περιγραφή της εργασίας ή βλάβης. 
V. -Τα ακριβή στοιχεία των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν (ποσότητα, είδος, στοιχεία 
κατασκευαστή). 
VI. -Υπογραφή του αναδόχου. 
VII. -Υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου του γραφείου. 
VIII. -Υπογραφή του προϊσταμένου του αντίστοιχου Τμήματος. 

17PROC006109564 2017-04-27

ΑΔΑ: Ω0Ψ34ΝΒ-ΒΞΥ



17
η
 σελ. της 1284/2017 προκήρυξης διαγωνισμού του Εφετείου Θεσ/κης 

 

 

 

Τα ως άνω ημερολόγια μηχανημάτων θα είναι άμεσα διαθέσιμα από τους υπευθύνους τους και 
τους αντίστοιχους προϊσταμένους Τμημάτων, προς την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής υλικών και 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο: Αυτοψία του έργου 
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαπιστώσει τους τύπους και τις ποσότητες των υπό συντήρηση μηχανημάτων 
με επιτόπια αυτοψία του.  
 
ΑΡΘΡΟ 26ο: Επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση 
της σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια 
δικαστήρια της έδρας του Εφετείου Θεσσαλονίκης.  
 

Τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από το 
Τμήμα Λογιστικού-Μηχανογράφησης και Πληροφορικής-Ειδικό Γραφείο Προμηθειών του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης (αρμόδιοι υπάλληλοι Π. Κοταμανίδης και Π. Κολιούση), γραφείο 454 (4ος όροφος 
Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης), τηλ. 2310-507454, φαξ 2310-507452 και e-mail: 
efetthess.egr@gmail.com 

 

Ο Πρόεδρος 

του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 

του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

 

 
Αντώνιος Τσαλαπόρτας 

Πρόεδρος Εφετών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α΄ 147)] 

 
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με αριθμ. 1284/2017 προκήρυξης διαγωνισμού 

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 
 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
 
- Ονομασία: ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3-5 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Π. Κοταμανίδης, Ν. Κασίμης 
 
- Τηλέφωνο: 2310 507454 
- Ηλ. ταχυδρομείο: efetthess.egr@gmail.com 
 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.efeteio-thess.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): Ετήσια τεχνική υποστήριξη υλικού μέρους πληροφορικής (Hardware) H/Y, 
περιφερειακών μηχανημάτων και της δικτυακής καλωδίωσης (46) δικαστικών υπηρεσιών, 
που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εφετείου Θεσσαλονίκης (CPV: 50300000-8) 
 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες σε κάθε ενότητα του ΤΕΥΔ συμπληρώνονται από τον 
οικονομικό φορέα 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 
Πλήρης Επωνυμία: 
 

 

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

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 
 

 

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

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςiv; 

Ναι □ 
Όχι □ 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

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

 
α)  
 
 
β)  
 
 
γ) 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο: 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. ταχυδρομείο:  

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

Υπεργολαβική ανάθεση : 
 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Όχι □ 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi· 
2. δωροδοκίαvii,viii· 
3. απάτηix· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxi· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii. 

 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: 

 
Απάντηση: 

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

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

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

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xvii; 

Ναι □ 
Όχι □  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxviii: 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

Ναι □ 
Όχι □  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α) · 
 
β) 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α) · 
 
β) 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxi 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

Ναι □ 
Όχι □ 

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

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

Ναι □ 
Όχι □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

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

Ναι □ 
Όχι □ 
[.......................] 

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

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

Ναι □ 
Όχι □ 
 
[…...........] 

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

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

Ναι □  
Όχι □ 
 
 
 
[.........…] 

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

Ναι □ 
Όχι □ 
 
 
 
 
 
[...................…] 

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

Ναι □  
Όχι □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

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

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

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει μόνο αυτό το πεδίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη, 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα (Α έως Δ) του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

Ναι □ 
Όχι □ 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxix

; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxx: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxi: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxii που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxiii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiv, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxv, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvi: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxxxvii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

 
 
 
 
Ναι □ 
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διενέργεια ελέγχωνxxxviii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

Όχι □ 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxix το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

 
Ναι □ 
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τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Όχι □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι □ 
Όχι □ 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………. (ως νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής κλπ. της 
εταιρίας………) δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxl, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxli. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης-Επιτροπή 
Διαχείρισης της Επιχορήγησης, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ…….. [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] 
του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για το σκοπό της συμμετοχής μου στον με 

αριθμ. 1284/2017 προκήρυξης δημόσιο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την τεχνική 
υποστήριξη υλικού μέρους πληροφορικής (Hardware) Η/Υ, περιφερειακών μηχανημάτων και 
της δικτυακής καλωδίωσης (46) δικαστικών υπηρεσιών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης (CPV: 50312000-5), ο οποίος αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με αριθμό   
 

Ημερομηνία, τόπος 
υπογραφή(-ές): [……] 

 
 
 
 
 
 

                                                           
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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v Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

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

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

x Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

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

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

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

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

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

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

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

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
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xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

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

xix Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xx Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxvii Πρβλ άρθρο 48. 

xxviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxix Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxx  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxi  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxiii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxiv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

17PROC006109564 2017-04-27

ΑΔΑ: Ω0Ψ34ΝΒ-ΒΞΥ



37
η
 σελ. της 1284/2017 προκήρυξης διαγωνισμού του Εφετείου Θεσ/κης 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
xxxv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxvi Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxvii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxviii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xxxix Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 

τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 

ανωτέρω.  

xl Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

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

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

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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