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                      Κεςςαλονίκθ,   18-05-2021  

                          Αρικμ. πρωτ.  1946 

ΔΛΑΚΘΡΤΞΘ 
ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ ΔΘΜΟΛΟΤ ΤΝΟΠΣΛΚΟΤ ΜΕΛΟΔΟΣΛΚΟΤ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ 

ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΑΒΑΚΜΛΘ ΣΟΤ ΔΛΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΔΛΚΑΣΛΚΟΤ ΜΕΓΑΡΟΤ ΚΕΑΛΟΝΛΚΘ 
(CPV: 32428000-9) 

ΑΝΑΚΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: 

Ρρόεδροσ Επιτροπισ Διοίκθςθσ, Διαχείριςθσ και 
Λειτουργίασ του Δικαςτικοφ Θες/νίκθσ, 

εξουςιοδοτοφμενοσ από το ΤΑΧΔΙΚ 

ΕΛΔΟ ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ: Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ (άρκρ. 117 του Ν. 4412/2016) 

ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΜΒΑΘ: 
Αναβάκμιςθ του δικτφου του Δικαςτικοφ Μεγάρου 
Θεςςαλονίκθσ 

ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΤΜΒΑΘ : Δφο μινεσ   

ΚΑΕ: 9742Α «προμικεια μθχανϊν γραφείου» 

CPV/ΝUTS: CPV: 32428000-9/NUTS:EL5 

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ: 
Τακτικόσ προχπολογιςμόσ οικ. ζτουσ 2021 του ΤΑΧΔΙΚ ςε 
βάροσ του ΚΑΕ 9742Α 

ΕΚΣΛΜΩΜΕΝΘ ΑΞΛΑ ΤΜΒΑΘ: 74.221,44 € (με Φ.Ρ.Α. 24%) ι 59.856,00 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ: 
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με 
βάςθ μόνο τθ χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΛΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ 
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

1/6/2021, θμζρα Σρίτθ  και ϊρα 15:00 μ.μ 

 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ 
ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ: 

2/6/2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ: 
Δικαςτικό Μζγαρο Θες/νίκθσ,  αίκουςα ακροατθρίου 311, 3

οσ
 

όροφοσ 

ΛΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 
θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

mailto:efeteio.promithies@thess-courts.g
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ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΕ: 

Αςτζριοσ Σαμαράσ και Ραναγιϊτα Κολιοφςθ, Δικ. Μζγαρο 
Θεςςαλονίκθσ, Εφετείο Θεςςαλονίκθσ, γρ. 334, τθλ. 2313 
311334 και για πλθροφορίεσ τεχνικϊν κεμάτων Μιχ. 
Νικθτίδθσ τθλ. 2313311249 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΔΛΟΛΚΘΘ, ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΚΑΛ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΣΟΤ 

ΔΛΚΑΣΛΚΟΤ ΜΕΓΑΡΟΤ ΚΕΑΛΟΝΛΚΘ  
 

Ζχοντασ υπόψθ:  
 Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 
 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 
 Τον Ν. 4152/2013 (Α' 107) παρ. Η «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 
 Τον Ν. 4024/2011 (Α 226) άρκρο 26 «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ». 

 Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων –Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)–Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

 Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ». 
 Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 2362/95 (Αϋ247) «Ρερί δθμόςιου λογιςτικοφ κ.λ.π.», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
 Το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 
 Το Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία». 
 Τθν με αρικμ. 57654/23-5-2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του ΚΘΜΔΘΣ του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ» 
 Τθν με αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. με κζμα «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου 
Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (Βϋ 3698). 

 Τθ με αρικ. πρωτ. 100260/2011 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικϊν & Δικαιοςφνθσ. 
 Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 Το με αρικμ. πρωτ. 4219/7-11-2019 του Δ.Μ.Θ. (1919REQ005822481) για τθν ανάγκθ διενζργειασ 
του εν λόγω διαγωνιςμοφ. 
 Τθ με αρικμ. πρωτ. 2647/20-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΦΣ46ΨΧΥΙ-71Σ και ΑΔΑΜ: 21REQ008555454 
2021-05-05) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του ΤΑΧΔΙΚ, θ οποία καταχωρικθκε με α/α 1657 ςτο 
Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν πλθρωμισ του και με τθν οποία εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ 





3
θ
 ςελ. τθσ        1946 2021 διακιρυξθσ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ 

` 

 

φψουσ εβδομιντα τεςςάρων χιλιάδων διακοςίων είκοςι ενόσ ευρϊ και ςαράντα τεςςάρων λεπτϊν 
του ευρϊ (74.221,44 €) ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και των νομίμων κρατιςεων, ςε 
βάροσ του ΚΑΕ 974Α, για τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ του δικτφου του 
Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ και με τθν οποία (απόφαςθ) εξουςιοδοτείται: o Ρρόεδροσ τθσ 
Επιτροπισ Διοίκθςθσ, Διαχείριςθσ και Λειτουργίασ του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ  και ςε 
περίπτωςθ αδυναμίασ αυτισ, ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του, για τθ ςφνταξθ και υπογραφι των όρων 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και για τθν κατά νόμο δθμοςίευςι τθσ και β) ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ 
Διοίκθςθσ Διαχείριςθσ και Λειτουργίασ του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ και ςε περίπτωςθ 
αδυναμίασ αυτισ, ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 Τθ με αρικμ. 37/2020 απόφαςθ του Τριμελοφσ Συμβουλίου Διεφκυνςθσ του Εφετείου 
Θεςςαλονίκθσ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν 25/2021 απόφαςθ του ιδίου Συμβουλίου, (περί 
οριςμοφ επιτροπϊν για διεξαγωγι δθμοςίων διαγωνιςμϊν, παραλαβι προμθκειϊν κλπ.). 
 

ΠΡΟΚΘΡΤΕΛ 
 

υνοπτικό διαγωνιςµό του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ φψουσ  εβδομιντα τεςςάρων χιλιάδων διακοςίων είκοςι ενόσ ευρϊ 
και ςαράντα τεςςάρων λεπτϊν του ευρϊ (74.221,44 €), ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και 
κρατιςεων.  
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των πενιντα εννζα χιλιάδων οκτακοςίων 
πενιντα ζξι ευρϊ (59.856,00 €) χωρίσ Φ.Ρ.Α., µε κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ μόνο τθ ςυνολικι τιμι (δθλ. θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά 
ςτον προςφζροντα τθ χαμθλότερθ τιμι, από εκείνουσ των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ 
αποδεκτζσ, με βάςθ τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ), για τθν αναβάκμιςθ 
του δικτφου του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ. 
Πλοι οι λοιποί όροι που περιλαμβάνονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Α, Β και Γ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
κα αποτελζςουν και όρουσ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. 
 
Σόποσ εκτζλεςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
Θ παροχι των ανωτζρω υπθρεςιϊν κα γίνει ςτο κτιριο όπου ςτεγάηεται το Δικαςτικό Μζγαρο 
Θεςςαλονίκθσ (εφεξισ «Δ.Μ.Θ.») ςτθν οδό 26θσ Οκτωβρίου 3-5. 

 
Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

Θ διάρκεια τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ, ορίηεται ςε δφο μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
(τθσ θμερομθνίασ αυτισ ςυμπεριλαμβανομζνθσ), υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 
προβλζπονται ειδικότερα ςτο Ραράρτθμα Βϋ, άρκ. 1.3 τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με το άρκρ. 132 
του Ν. 4412/16. 

 
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εκατόν ογδόντα (180) μζρεσ (θμερολογιακζσ) προςμετροφμενεσ 
από τθν επόμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προαναφερομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 
(άρκρ. 97 παρ. 1 του Ν. 4412/2016), κατά τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 5 του Ραραρτιματοσ Αϋ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

 
Ο ςυνοπτικόσ δθμόςιοσ μειοδοτικόσ διαγωνιςµόσ κα διενεργθκεί ςτισ 2 Λουνίου 2021, θμζρα Σετάρτθ 
και ϊρα 10:00 π.μ. ςτο ακροατιριο του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ με αρικμό αίκουςασ 311, 3οσ όροφοσ 
του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ (Διεφκυνςθ: Δικαςτικό Μζγαρο Θεςςαλονίκθσ, 26θσ Οκτωβρίου 3-5, Τ.Κ. 
54626) και όςοι επικυµοφν να λάβουν µζροσ πρζπει να υποβάλουν ι να αποςτείλουν τισ προςφορζσ 
τουσ, το αργότερο µζχρι τθν Σρίτθ 1θ Λουνίου 2021 και ϊρα 15:00 μ.µ., ςτο κατάςτθμα του Εφετείου 
Θεςςαλονίκθσ, γραφείο 334, ςτουσ κκ. Αςτζριο Σαμαρά, Ραναγιϊτα Κολιοφςθ και Ακανάςιο Ιαςωνίδθ, 
τθλ. 2313 311334.  
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Θ προςφορά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροςϊπωσ ι µε εκπρόςωπό του, ι 
ταχυδρομικά µε ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ. 
Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδροµικισ αποςτολισ ουδεµία ευκφνθ φζρει θ υπθρεςία, για τον χρόνο και το 
περιεχόµενο των φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν. 
Ρροςφορζσ που κατατίκενται µετά τθν παραπάνω θµεροµθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςµεσ και 
επιςτρζφονται ςτον προςφζροντα, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί ςτθ «Διαφγεια» ςτο ςφνδεςμο του Εφετείου 
Θεςςαλονίκθσ. 
Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ (με τα Ραραρτιματά τθσ) κα αναρτθκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν 
ιςτοςελίδα του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ: www.efeteio-thess.gr 
 

Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διοίκθςθσ, 
Διαχείριςθσ και Λειτουργίασ του Δικαςτικοφ 

Μεγάρου  Κεςςαλονίκθσ 
 
 
 
 

Χριςτοσ Νάςτασ 
Πρόεδροσ Εφετϊν Κεςςαλονίκθσ

http://www.efeteio-thess.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α 
(Ανικει ςτθ με αρικμ. 1946/2021 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ) 

 
ΑΡΚΡΟ 1: ΟΡΛΗΟΝΣΛΑ ΡΘΣΡΑ 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που 
ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από 
τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
Θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων τθσ ανωτζρω παραγράφου ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4, εδ. κ’ του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 
ΑΡΚΡΟ 2: ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ-ΟΡΟΛ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Θ επιλογι του Αναδόχου κα γίνει με τθ «διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ» του άρκρου 117 του Ν. 
4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

 
ΑΡΚΡΟ 3: ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ-ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΡΟΛ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
Α) Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  
Β) Θ ςυµµετοχι ςτο διαγωνιςµό γίνεται µε ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ και µόνον του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποηθµίωςθσ. Θ ςυµµετοχι ςτο διαγωνιςμό ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι, εκ 
µζρουσ του υποψθφίου, των όρων διενζργειασ του διαγωνιςµοφ, όπωσ εξειδικεφονται ςτθν παροφςα, ςτο 
ςφνολό τουσ. 
Οι υποψιφιοι, εφόςον δεν ζχουν αςκιςει εμπροκζςμωσ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ, ι 
θ ανωτζρω ζνςταςθ ζχει απορριφκεί, κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν δεςµεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ ςφµβαςθσ και δικαιοφται να τθν ανακζςει 
ι όχι, να µαταιϊςει, να αναβάλλει ι να επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ καµία υποχρζωςθ για 
καταβολι αµοιβισ ι αποηθµίωςθσ, εξ αυτοφ του λόγου, ςτουσ υποψθφίουσ. 
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι δεν δικαιοφνται ουδεµία αποηθµίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ µε τθ ςφνταξθ και 
υποβολι ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν παροφςα. Ο ανάδοχοσ παραιτείται επίςθσ από κάκε αξίωςι του 
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο εκλείψει ολικϊσ ι µερικϊσ θ 
ανάγκθ παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι θ ςφµβαςθ 
διακόπτεται µε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Πλα τα ςτοιχεία που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςµοφ είναι δεςµευτικά για τουσ 
υποψθφίουσ.  
 
ΑΡΚΡΟ 4: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΜΒΑΘ-ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΛΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΕ 
4.1. Ζγγραφα διαγωνιςμοφ  
Τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 4412/2016 
για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα: 
α) Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ 
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β) Θ υπογραφείςα ςφμβαςθ 
γ) Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα 
αρχι 
δ) Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του αναδόχου. 
 
4.2 ειρά ιςχφοσ 
Τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ 
αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν τθν κάτωκι ςειρά ιςχφοσ: 
1. Θ υπογραφείςα ςφμβαςθ 
2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 
3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα 
αρχι. 
4. Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του αναδόχου. 
 
4.3 Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και των 
παραρτθμάτων αυτισ, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Εφετείου, ςτθ διαδρομι: http://www.efeteio- 
thess.gr/web/ 
Θ εν λόγω διακιρυξθ διατίκεται για φωτοτυπίεσ με μζριμνα και δαπάνεσ του ενδιαφερομζνου και από το 
γραφείο 334 του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, Δικαςτικό Μζγαρο Θες/νίκθσ (Δ/νςθ: 26θσ Οκτωβρίου 3-5, 3οσ 
όροφοσ, αρμόδιοι υπάλλθλοι: Αςτζριοσ Σαμαράσ, Ραναγιϊτα Κολιοφςθ, τθλζφωνο: 2313 311334), κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
 
4.4 Διευκρινίςεισ – υμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 
Εφόςον ηθτθκοφν εγγράφωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λ.π. για τον διαγωνιςμό, το 
αργότερο ζξι (6) μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν, αυτζσ κα παρζχονται 
εγγράφωσ από τθν Aρχι, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 

 
ΑΡΚΡΟ 5: ΧΡΟΝΟ ΛΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για χρονικό διάςτθμα εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν 
από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ 
μικρότερο του ανωτζρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, 
πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτθν παρ 4 του άρκρου 97 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΚΡΟ 6: ΔΘΜΟΛΟΣΘΣΑ 
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ςφμφωνα με το N. 
3861/2010, άρκρ. 2 παρ.4 ςτοιχ. 16. 
Θ παροφςα διακιρυξθ (και τα παραρτιματα αυτισ) κα δθμοςιευκοφν ςτο ΚΘΜΔΘΣ ςφμφωνα με το άρκρο 
66 του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 5 τθσ με αρικμό 57654/2017 απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ. 
Θ παροφςα διακιρυξθ (και τα παραρτιματα αυτισ) κα αναρτθκεί επίςθσ και ςτον δικτυακό τόπο του 
Εφετείου Θεςςαλονίκθσ: http://www.efeteio-thess.gr/web/ 

 
ΑΡΚΡΟ 7: ΚΡΛΣΘΡΛΟ ΑΝΑΚΕΘ 
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
μόνο βάςει τιμισ (θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον προςφζροντα τθ χαμθλότερθ τιμι, εξ εκείνων των 
οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ, με βάςθ τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ 
Διακιρυξθσ). 

 
ΑΡΚΡΟ 8: ΠΡΟΫΠΟΚΕΕΛ ΤΜΜΕΣΟΧΘ-ΑΠΟΚΛΕΛΜΟ 
8.1 Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό περιγράφονται ςτο παρόν άρκρο και αποτυπϊνονται 
ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (εφεξισ ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεφκυνθ Διλωςθ των 
οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ 

http://www.efeteio-thess.gr/web/
http://www.efeteio-thess.gr/web/
http://www.efeteio-thess.gr/web/
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και παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 
των άρκρων 73 παρ. 1, 2, 4 εδ. α, β, γ-κ, 6,7 και 74 του Ν. 4412/2016, για τισ οποίεσ αποκλείεται ι μπορεί 
να αποκλειςκεί. 

 

8.2 ΣΕΤΔ 
Το ΤΕΥΔ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ Κατευκυντιριεσ 
Οδθγίεσ 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. και διατίκεται ςτουσ 
οικονομικοφσ φορείσ δωρεάν, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Αρχισ ςε μορφι αρχείου PDF (βλ. και 8.4 τθσ 
παροφςασ) αναρτθμζνου μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν 
φορζων, προκειμζνου να το ςυμπλθρϊςουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ςε ζντυπθ μορφι. 

 
8.3 Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ζτςι όπωσ αποτυπϊνονται ςτο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ παροφςασ (Ραράρτθμα ΣΤ’) είναι οι εξισ: 
Α) Να μθν υπάρχει ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από 
τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ. Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ). Ο οικονομικόσ φορζασ 
αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε θ εν λόγω απόφαςθ, είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 
εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, γγ) ςτισ 
περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Β) Να μθν ζχει ακετιςει ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (τόςο τθσ κφριασ όςο και τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ), ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ 
ΙΙΙ.Β (Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ) του ςυνθμμζνου 
ΤΕΥΔ. 
Ωςτόςο, δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 
Επίςθσ, δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παροφςα περίπτωςθ, κα 
ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που 
οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με 
το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
 

Γ1) Να μθν ζχει ακετιςει ο οικονομικόσ φορζασ τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με 
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 18 παρ. 2 του N. 4412/16. 
 

Γ2) Αποκλείεται οικονομικόσ φορζασ αν θ Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα, 
ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4412/2016 ότι: «ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
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εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ 
κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ». 
Τα ςχετικά ςτοιχεία των περιπτϊςεων (Γ1), (Γ2), αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Γ (Λόγοι που ςχετίηονται με 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα) του ςυνθμμζνου ΤΕΥΔ ςτα 
αντίςτοιχα πεδία.  
Ακόμα, ιςχφουν και τα ακόλουκα: 
1- Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ, θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 
τότε ςτθν περίπτωςθ (Α) αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ αμετάκλθτθσ απόφαςθσ, ενϊ 
ςτθν περίπτωςθ (Γ1), αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 
2- Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ Αρχι 
αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεων 
αυτοφ, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ καταςτάςεισ των παραπάνω περιπτϊςεων (Α), (Β), 
(Γ2). 
3- Θ Αρχι, ςφμφωνα με το άρκρ. 79 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 μπορεί να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, 
ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ, να υποβάλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τισ παραπάνω προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο άρκρο 13 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ (ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)» τθσ παροφςασ, όταν αυτό 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
4- Οικονομικόσ φορζασ ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ (Α), (Γ1) και (Γ2) τθσ παροφςασ παραγράφου, μπορεί να προςκομίηει 
ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία 
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 
αποκλειςτεί, με αμετάκλθτθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ 
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του Ν. 
4412/2016. 
Τα τυχόν μζτρα αυτοκάκαρςθσ που ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ, πρζπει να δθλωκοφν ςτα αντίςτοιχα 
πεδία του ςυνθμμζνου ΤΕΥΔ.  

 
8.4 Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωςθ ωσ εξισ: 
Το μζροσ Λ είναι ςυμπλθρωμζνο από τθν Αρχι και όλα τα υπόλοιπα μζρθ ςυμπλθρϊνονται από τον 
οικονομικό φορζα, κατά περίπτωςθ, και μόνο ςτα πεδία που ιδθ ζχουν επιλεγεί από τθν Αρχι, όπωσ 
εμφαίνονται ςτο ςυνθμμζνο ΤΕΥΔ του Ραραρτιματοσ ΣΤ’ τθσ παροφςασ: 
Τα μζρθ ΛΛ.Α, ΛΛ.Β, ΛΛ.Γ και ΛΛ.Δ ςυμπλθρϊνονται κατάλλθλα από τουσ προςφζροντεσ. 
Το μζροσ ΛΛΛ ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ.  
To μζροσ ΛV ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ. 
Το μζροσ V ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ με τθν θμερομθνία, τον τόπο και τθν υπογραφι του 
νόμιμου εκπροςϊπου του προςφζροντα, θ οποία δεν απαιτείται να φζρει κεϊρθςθ γνθςίου τθσ 
υπογραφισ. 
Επιςθμαίνεται ότι: 
• Κάκε οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να υποβάλει ζνα 
ΤΕΥΔ. 
• Πταν ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ, πρζπει να ςυμπλθρωκεί και να υποβλθκεί 
για κάκε φορζα-μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ ΙV (βλ. άρκ. 8.5 τθσ παροφςασ). 
• Στισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα άτομα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόςωπα κα πρζπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ. 

 
8.5 Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων 
α) Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν τθν 
προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα 
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του διαγωνιςμοφ, εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
β) Πταν ςυμμετζχουν ενϊςεισ, απαντοφν κετικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Μζρουσ ΙΙ.Α *Τρόποσ 
ςυμμετοχισ+ και ςυμπλθρϊνουν τισ πλθροφορίεσ που ηθτοφνται ςτα επιμζρουσ ερωτιματα α, β και γ. 
Επίςθσ, κα πρζπει να υποβλθκοφν χωριςτά ΤΕΥΔ για κάκε φορζα-μζλοσ τθσ ζνωςθσ, ςτα οποία 
παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ ΙV. 
γ) Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ 
ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
 

8.6 Τπεργολαβία 
• Δεν επιτρζπεται, λόγω τθσ φφςεωσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ, θ από τον Ανάδοχο ανάκεςθ του 
αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ αυτισ, ςε υπεργολάβο, του οποίου τα 
πλιρθ ςτοιχεία, ικανότθτεσ, ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβει κ.λ.π. ςχετικζσ πλθροφορίεσ, δεν 
ζχουν εξαρχισ δθλωκεί ςτο αντίςτοιχο Μζροσ ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. Κατά τα λοιπά, ιςχφουν για τθν υπεργολαβικι 
ανάκεςθ, όλα τα ςχετικά οριηόμενα ςτο άρκρ. 131 του Ν. 4412/16.  
• Σφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προςφζρων προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα (ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει 
υποχρεωτικά χωριςτό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α, Β και Γ του Μζρουσ ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για κακζναν από τον/τουσ υπεργολάβο/ουσ, προκειμζνου να 
επαλθκευτεί θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 
Επιςθμαίνεται πωσ όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, τότε 
θ Αρχι απαιτεί από τον προςφζροντα να τον/τουσ αντικαταςτιςει. 
Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του 
κυρίου αναδόχου. 

 
ΑΡΚΡΟ 9: ΣΟΠΟ ΚΑΛ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΛ ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ  
9.1 Σόποσ και χρόνοσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ 
Ο διαγωνιςµόσ κα διενεργθκεί ςτισ 02-06-021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10:00ϋ π.μ. ςτθν αίκουςα 
ακροατθρίου με αρικμό 311, 3οσ όροφοσ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ (Διεφκυνςθ: Δικαςτικό Μζγαρο 
Θεςςαλονίκθσ, 26θσ Οκτωβρίου 3-5, Τ.Κ. 54626). 

 
9.2 Σροποποίθςθ-απόςυρςθ-νζα υποβολι-παράταςθ υποβολισ προςφορϊν 
Οι προςφζροντεσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να τροποποιιςουν τθν υποβλθκείςα προςφορά τουσ ι να τθν 
αποςφρουν ι να υποβάλουν νζα προςφορά, ςε χρόνο πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ 
των προςφορϊν.  
 
Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και 
τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κατ’ άρκρ. 117 παρ.3 του Ν. 4412/2016. 
 
Θ Αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ 
των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν, 
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ είναι 
ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται από τθν Αρχι να παρατείνει τισ προκεςμίεσ. 
 
ΑΡΚΡΟ 10: ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΣΛΜΕ-ΓΛΩΑ 
10.1 Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ 
διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
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Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για όλεσ τισ 
περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ. Οι προςφορζσ, με ποινι απόρριψθσ, υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο 
φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ), ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 
Προσ τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ 
[αναγράφονται τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, δθλαδι: επωνυμία του προςφζροντοσ ι του νομικοφ προςϊπου και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οι 
επωνυμίεσ των οικονομικϊν φορζων που τθν αποτελοφν, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., κακϊσ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχ. διεφκυνςθ, 
αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, e-mail)]. 

ΚΕΜΑ: Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν αναβάκμιςθ του δικτφου του Δικαςτικοφ Μεγάρου 
Θεςςαλονίκθσ. 
Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 1946/18-5-2021 

Ανακζτουςα Αρχι: Ρρόεδροσ Επιτροπισ Διοίκθςθσ, Διαχείριςθσ και Λειτουργίασ του ΔΜΘ κατόπιν 
εξουςιοδοτιςεωσ του ΤΑΧΔΙΚ 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 1-6-2021, ϊρα 15:00 μ.μ. 

 
Ο κφριοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ περιζχει τα ακόλουκα : 
α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» (βλζπε παρ. 10.2.1 τθσ 
παροφςασ) 
β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» (βλζπε παρ. 10.2.2 τθσ 
παροφςασ).  
γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» ο οποίοσ περιζχει το ζντυπο 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ 10.2.3 τθσ παροφςασ.  
 
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ (ςτοιχεία προςφζροντοσ και 
αρικμό διακιρυξθσ) του κυρίωσ φακζλου. 
Σθμειϊνεται ότι οι προςφορζσ δεν πρζπει να φζρουν ξζςµατα, παράτυπεσ διορκϊςεισ, ςβθςίματα, 
διαγραφζσ, προςκικεσ, κλπ., θ δε αρµόδια Επιτροπι (Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) κα πρζπει, 
κατά τον ζλεγχο, να µονογράψει τισ τυχόν διορκϊςεισ, προςκικεσ, κλπ. και γενικά να επιβεβαιϊςει ότι 
αυτζσ ζγιναν πριν τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ. 
Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα θ 
γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηομζνουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά τουσ, τότε ο 
διαγωνιηόμενοσ οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ 
ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον τθν προςταςία του απορριτου που 
καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του διαγωνιηομζνου. 

 
10.2 Περιεχόμενο επί μζρουσ φακζλων 
10.2.1 ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  
Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιζχει τα εξισ: 
1) το ΣΕΤΔ (του άρκ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016), ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρ. 8.4 τθσ παροφςασ, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των 
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 8 τθσ παροφςασ (ςφμφωνα με τα άρκρα 73 
και 74 του Ν. 4412/2016), για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φoρείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν. 
 
2) Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςτον εν λόγω διαγωνιςμό (ςφμφωνα με το άρκρ. 17.1 τθσ παροφςασ 
και το άρκρ. 72 παρ. α του Ν. 4412/2016), το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε 2% επί τθσ ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α. (ιτοι 59.856,00€ x 2% = 1.197,12 €,) με διάρκεια ιςχφοσ 
τουλάχιςτον 30 θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται.  
 
3) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) του οικονομικοφ φορζα, ςτθν 
οποία δθλϊνει ότι ωσ προςφζρων: 
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α) αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ με τα Ραραρτιματα 
αυτισ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 
β) θ προςφορά του ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ, τθν τάξθ και τον τφπο τθσ εν λόγω διακιρυξθσ, 
γ) παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του που κα απορρζει από οποιαδιποτε απόφαςθ των 
αρμοδίων οργάνων τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ιδίωσ λόγω αναβολισ, ματαίωςθσ ι 
ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. 
δ) τθρεί τθν με αρικμ. 30.440/8-5-2006 εγκφκλιο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ 
«Υποχρζωςθ τθσ αναδόχου εταιρείασ για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ», ωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

Διευκρινίηεται ότι θ απαιτοφμενθ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ, υπογράφεται α) ςε 
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου από το ίδιο ι από το δια ςυμβολαιογραφικοφ πλθρεξουςίου 
εξουςιοδοτθμζνο υπό τοφτου πρόςωπο, β) ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου από το νόμιμο εκπρόςωπο, 
γ) ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τουσ διαχειριςτζσ αυτϊν, δ) ςτθν περίπτωςθ Α.Ε., από τον 
Ρρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και ε) ςτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ προμθκευτϊν από κακζνα 
εκ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ. 
Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του 
προμθκευτι από τον διαγωνιςμό. 

Επιςθμαίνεται περαιτζρω ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, οι λόγοι αποκλειςμοφ 
ιςχφουν για κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. 
Θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ δφναται να ηθτά από τουσ υποψιφιουσ διαγωνιηόμενουσ περαιτζρω ςτοιχεία 
για τθν οικονομικι τουσ υπόςταςθ, γραπτζσ διευκρινίςεισ ι αποςαφθνίςεισ πλθροφοριϊν και 
δικαιολογθτικϊν, ςε περίπτωςθ που το κρίνει αναγκαίο, τυχόν ςυμπλθρωματικά ζγγραφα επί των ιδθ 
υποβλθκζντων εγγράφων, κακϊσ και νομιμοποιθτικά ςτοιχεία των εκπροςϊπων των διαγωνιηομζνων 
εταιρειϊν, ςφμφωνα με τα όςα ορίηουν οι διατάξεισ του άρκρ. 102 Ν. 4412/2016. 

 
10.2.2 ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι προςφορά» περιζχει υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι θ 
τεχνικι περιγραφι του ζργου τθσ αναβάκμιςθσ του δικτφου του  Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ είναι 
ςφμφωνθ με όλουσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτα παραρτιματα Β και Γ 
τθσ παροφςασ. 
Θ Τεχνικι Ρροςφορά υπογράφεται και μονογράφεται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, από το νόμιμο εκπρόςωπό του. 
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, vα 
τoπoκετθκoφv ςτov κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηovται χωριςτά και ακoλoυκoφv τov κυρίωσ φάκελο 
με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
 
10.2.3 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι προςφορά» περιλαµβάνει:  
α) τα οικονοµικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα:   

 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Προςφερόμενθ υπθρεςία 

ΣΛΜΘ χωρίσ Φ.Π.Α. 
(ολογράφωσ και 

αρικμθτικά) 
Φ.Π.Α. 24 % 

ΣΛΜΘ με Φ.Π.Α. 
(ολογράφωσ και 

αρικμθτικά) 

Αναβάκμιςθ του δικτφου του 
Δικαςτικοφ Μεγάρου 
Θεςςαλονίκθσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ με αρικμ. 
πρωτ. 1946/2021 διακιρυξθσ 
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β) Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι θ προςφορά του ιςχφει και τον δεςμεφει για χρονικό διάςτθμα 
εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του εν λόγω διαγωνιςμοφ. 
 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υπογράφεται και μονογράφεται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, από το νόμιμο εκπρόςωπό του. 
Το ςυνολικό τίμθμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν κα πρζπει, επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ, να 
ξεπερνά τθν εκτιμϊμενθ αξία με Φ.Ρ.Α., όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα. 
Το ςυνολικό τίμθμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., για τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ, με τον τρόπο 
και ςτον τόπο που αυτζσ αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των 
προςφορϊν. 
Πταν οι οικονομικζσ προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με τισ περιγραφόμενεσ 
υπθρεςίεσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το 
κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ κατά ανϊτατο όριο δζκα 
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (άρκρα 26 και 88 του 
Ν. 4412/2016).  
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε εφλογθ 
προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν 
περιζχει αςάφειεσ ι ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι 
υπολογιςτικά ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευκοφν.  
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ 
να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Κατά τα λοιπά, ιςχφουν τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκ. 102 του Ν. 4412/16. 
 
10.2.4 ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΕΠΛΛΟΓΘ ΣΩΝ ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ 
Για τθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν φορζων ςτθ διαδικαςία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, κα πρζπει αυτοί 
να διακζτουν: α) καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, β) 
οικονομικι/χρθματοοικονομικι επάρκεια και γ) τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.  
Ειδικότερα, οι απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ προσ τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρ. 75 
του Ν. 4412/16, τα οποία ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει υπεφκυνα ςτο ΤΕΥΔ ότι ικανοποιεί 
(και τα οποία, εφόςον δεν επιςυνάπτονται ωσ πρωτότυπα είτε ωσ επικυρωμζνα αντίγραφα ςτισ αντίςτοιχεσ 
δθλϊςεισ κατά τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, κα κατατεκοφν ςφμφωνα με τα ςχετικά οριηόμενα του άρκρ. 
80 του Ν. 4412/16, ςτα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ), είναι τα κάτωκι: 
 
α) Να δθλϊςει ςτο αντίςτοιχο μζροσ του ΤΕΥΔ *Μζροσ IV.Α.] ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Επιμελθτιριο 
κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του και το αντικείμενο των 
δραςτθριοτιτων που αςκεί, προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ, προκειμζνου 
για φυςικά πρόςωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο. 
 

β) Να δθλϊςει ςτο ίδιο αντίςτοιχο μζροσ του ΤΕΥΔ [Mζροσ IV.Β.+ ότι διακζτει κατάλλθλθ βεβαίωςθ 
τράπεηασ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ διατυπϊςεισ 
που παγίωσ χρθςιμοποιεί το κάκε τραπεηικό ίδρυμα που τθ χορθγεί), με τθν οποία βεβαιϊνεται θ 
πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτον εν λόγω διαγωνιςμό. Τθν εν λόγω 
βεβαίωςθ *εκδόςεωσ το πολφ ενόσ (1) μινα προ τθσ κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ+, ο προςφζρων οφείλει να 
επιςυνάψει με τθν ανωτζρω διλωςι του, μόνο ςε αυτό το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ (δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ).  
 

γ) Να δθλϊςει ςτο αντίςτοιχο μζροσ του ΤΕΥΔ [Μζροσ IV.Γ.1] ςυμπλθρϊνοντασ κατάλλθλα το ςχετικό 
πίνακα, ότι ζχει εμπειρία παρόμοιων ζργων με το περιγραφόμενο ςτθν παροφςα διακιρυξθ ζργο και ότι 
προςζφερε ςτο Δθμόςιο ι Ιδιωτικό Τομζα ςχετικζσ υπθρεςίεσ και να επιςυνάψει με τθ ςχετικι διλωςθ, 
αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ/ςυςτατικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, εκδιδόμενεσ 
από τθν αρμόδια Τπθρεςία (αν πρόκειται για Δθμόςιο ι Ν.Π.Δ.Δ.) ι από τον ιδιϊτθ (εάν πρόκειται για 
παροχι υπθρεςιϊν ςτον ιδιωτικό τομζα). 
 
Σε περίπτωςθ που ο αντιςυμβαλλόμενοσ φορζασ του ςυμμετζχοντοσ δεν επικυμεί τθ χοριγθςθ τθσ 
ανωτζρω ςυςτατικισ επιςτολισ, κα πρζπει ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό να βεβαιϊνει ο ίδιοσ ςτο 
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ανωτζρω ςχετικό ςθμείο του ΤΕΥΔ τα παραπάνω, ςθμειϊνοντασ ότι ο αντιςυμβαλλόμενοσ φορζασ δεν του 
χορθγεί τθν αιτοφμενθ ςυςτατικι επιςτολι. 
 
δ) Να δθλϊςει ςτο αντίςτοιχο μζροσ του ΤΕΥΔ *Μζροσ IV.Γ.2+ τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 
προςόντων του παρόχου υπθρεςιϊν ι του εργολάβου, όπωσ απαιτείται ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, οι 
οποίοι (τίτλοι ςπουδϊν κλπ.) κα προςκομιςτοφν κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ κθρυχκεί ανάδοχοσ,  
 
ε) Να δθλϊςει ςτο αντίςτοιχο μζροσ του ΤΕΥΔ [Μζροσ IV.Δ+ ότι διακζτει πιςτοποιθτικό των προτφπων 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τθν επιχείρθςι του, ιτοι ISO 9001  ι ιςοδφναμο ι ανϊτερο, το οποίο και κα 
προςκομίςει εφόςον κθρυχκεί ανάδοχοσ, ςτο ςτάδιο τθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 
 
10.3 Σιμζσ-Νόμιςμα 
Στισ τιμζσ των προςφορϊν περιλαμβάνονται: α) το κόςτοσ των εργατικϊν *τα οποία και υπολογίηονται 
βάςει των όςων προβλζπει κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ θ εκάςτοτε ιςχφουςα εργατικι 
νομοκεςία και οι λοιπζσ κείμενεσ αςφαλιςτικζσ-φορολογικζσ διατάξεισ+, β) όλεσ οι κατά Νόμο 
επιβαρφνςεισ, οι οποίεσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο, γ) οι νόμιμεσ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων 
κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον ανάδοχο ωσ και δ) τα ζξοδα μεταφοράσ και παράδοςθσ των υλικϊν 
ςτουσ χϊρουσ που υποδεικνφουν οι υπθρεςίεσ, όπωσ και κάκε άλλθ δαπάνθ ι επιβάρυνςθ του Αναδόχου 
που απαιτείται, για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 
Οι τιμζσ κα δίδονται μόνο ςε ΕΥΩ. Σθμειϊνεται ότι θ ςτρογγυλοποίθςθ κα γίνεται μζχρι και το δεφτερο 
δεκαδικό ψθφίο. Ρροςφορά που δεν δίνει τιμι ςε ευρϊ ι δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα 
ςυναλλάγματοσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ αρικμθτικισ τιμισ και τθσ τιμισ ολογράφωσ, υπεριςχφει θ τιμι που 
δίνεται ολογράφωσ. 
Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ τιμισ, υπεριςχφει θ 
τιμι που κρίνεται ςυμφερότερθ για τθν Υπθρεςία. 
Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. 
Θ Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ διαγωνιηομζνουσ, 
ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του κανονικοφ ι μθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε 
διαγωνιηόμενοι, υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

 
10.4 Γλϊςςα 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογθτικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβλθκοφν και 
ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
Για τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Α' 188). Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 
ΑΡΚΡΟ 11: ΑΠΟΦΡΑΓΛΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
11.1 Ζναρξθ διαδικαςίασ 
Θ αρμόδια Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκ. 9 τθσ παροφςασ. 
Για τισ προςφορζσ που υποβλικθκαν εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ 
τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που παρελιφκθ θ προςφορά από τθν Αρχι ι ακριβι ϊρα που 
κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ Αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ (άρκρ. 26 παρ. 3 του Ν. 
4412/16). Οι εν λόγω προςφορζσ επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ςτον διαγωνιηόμενο με 
απόδειξθ. 
Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 
εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των 
ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. Οι παριςτάμενοι ςτθν διαδικαςία επιδεικνφουν αςτυνομικι 
ταυτότθτα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο ταυτοποίθςθσ και παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 
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11.2 Σα επιμζρουσ ςτάδια του διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ: 
Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ ΡΟΣΦΟΑΣ και μονογράφονται οι τρεισ υποφάκελοι με τα 
δικαιολογθτικά, τθν τεχνικι και τθν οικονομικι προςφορά, αντίςτοιχα από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Στθ ςυνζχεια αποςφραγίηεται πρϊτα ο φάκελοσ με τα δικαιολογθτικά και φςτερα ο φάκελοσ με τθν τεχνικι 
προςφορά. Αφοφ ελεγχκεί από τθν Επιτροπι θ πλθρότθτα, θ ορκότθτα κακϊσ και θ ςυμβατότθτα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ τεχνικισ προςφοράσ με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, 
αποςφραγίηεται, τζλοσ, θ οικονομικι προςφορά. 
Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ομοίωσ ελζγχει και αξιολογεί τα οικονομικά ςτοιχεία που ζχουν υποβλθκεί, 
προκειµζνου να διαπιςτϊςει τον βακµό ςτον οποίο ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 
Μονογράφονται δε όλα τα ςτοιχεία των φακζλων κατά φφλλο από όλα τα µζλθ τθσ Επιτροπισ. Για όλα τα 
παραπάνω θ επιτροπι καταρτίηει ενιαίο πρακτικό για κάκε ζνα από τα ςτάδια αυτά με γνωμοδότθςι τθσ 
κακϊσ και πρόταςθ περί του αναδεικνυόμενου προςωρινοφ Αναδόχου, το οποίο παραδίδει ςτον Ρρόεδρο 
τθσ Επιτροπισ Διοίκθςθσ, Διαχείριςθσ και Λειτουργίασ του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ. 
Σθμειϊνεται ότι θ Επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν δφναται να ορίςει άλλθ 
θμερομθνία για το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων. Στθν περίπτωςθ αυτι 
οφείλει να ενθμερϊςει ζγκαιρα τουσ ςυμμετζχοντεσ. 
Πςοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν αυκθμερόν γνϊςθ των 
ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 
Θ Επιτροπι διατθρεί το δικαίωµα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκµθρίωςθ των προςφερόµενων τιµϊν, οι δε ςυµµετζχοντεσ υποχρεοφνται να τθσ τα παρζχουν. 
Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
Διακιρυξθσ, απορρίπτονται ςτο αντίςτοιχο ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ. 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ, κατά τθν 
αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και των τεχνικϊν προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά διαβιβάηονται 
ςφραγιςμζνοι ςτο Τμιμα: Ειδικό Γραφείο Ρρομθκειϊν του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, το οποίο μεριμνά για 
τθν επιςτροφι τουσ ςτουσ υποψθφίουσ αναδόχουσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ. 

Σε περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ (δθλ. προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι, 
ςφμφωνα με το άρκ. 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016), θ Αρχι επιλζγει τον προςωρινό ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που ζχουν προςφζρει τθν ίδια τιμι και το 
αποτζλεςμα καταγράφεται ςε πρακτικό. 

Για όλα τα παραπάνω θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί τθ ςχετικι τθσ απόφαςθ ςε όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςε κάκε φάςθ τθσ διαδικαςίασ. 
 
11.3 Το πρακτικό με τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνεται με απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ 
Επιτροπισ Διοίκθςθσ, Διαχείριςθσ και Λειτουργίασ του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια των Υπαλλιλων του Τμιματοσ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ: «Ειδικό Γραφείο 
Ρρομθκειϊν» ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 
127 του Ν. 4412/2016 και τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 16 τθσ παροφςασ. 
 

ΑΡΚΡΟ 12: ΠΡΟΚΛΘΘ ΓΛΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
12.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014, 
των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τα όςα δθλϊκθκαν ςτα μζρθ ΙΙ και ΙΙΙ του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογθτικά 
υποβάλλονται εμπρόκεςμα και προςθκόντωσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν 
αρμόδια επιτροπι. 

12.2 Αν υπάρχουν ελλείψεισ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 103 παρ.1 του Ν. 4412/2016, ςτα 
δικαιολογθτικά που υπoβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ 
παραγράφου 12.1 αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί 
τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να 
τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ 
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Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο 
όριο για πζντε (5) επιπλζον θμζρεσ. 
 
12.3 Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι 
ψευδι ι ανακριβι τότε εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι διατάξεισ των παρ. 3 ζωσ 5 του άρκρου 103 του 
Ν. 4412/2016. 
 
12.4 Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ 
αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/16 και θ κατακφρωςθ 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.  
 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται 
θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρ. 8 τθσ παροφςασ, απορρίπτεται θ προςφορά του 
προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του ανωτζρω νόμου, θ κατακφρωςθ γίνεται 
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. 
 
Αν επζλκουν µεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν, οι 
οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςφζρων µετά τθ διλωςθ και µζχρι τθν θµζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόµιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ οφείλουν 
να ενθµερϊςουν αµελλθτί τθν Ανακζτουςα Αρχι ςχετικά, και το αργότερο µζχρι τθν θµζρα τθσ 
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόµιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και 
προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το ΤΕΥΔ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε 
γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 
 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ με το ΤΕΥΔ ι δεν προςκομίςει 
ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά του αρκ. 10 του παραρτιματοσ Α, θ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία ματαιϊνεται. 
 
12.5 Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 
τθν αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Αρχι για τθ λιψθ απόφαςθσ 
είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ (ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ) είτε για τθν κατακφρωςθ του 
αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
επικυρϊνονται με τθν εν λόγω απόφαςθ κατακφρωςθσ (βλ. άρκρο 105 του Ν. 4412/2016). 
 
12.6 Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

 
ΑΡΚΡΟ 13: ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ (ΑΠΟΔΕΛΚΣΛΚΑ ΜΕΑ) 
13.1 Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) που καλείται να υποβάλει ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ ςτθν προκεςμία του άρκ. 12.1 τθσ παροφςασ, είναι τα παρακάτω: 
 
Α) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτα Μζρθ ΛΛ.Α και ΛΛ.Β του ΤΕΥΔ, υποβάλλονται τα κατά περίπτωςθ τελευταία 
ιςχφοντα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ του οικονομικοφ φορζα (π.χ. 
πρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Αρχι, βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ 
διοικθτικισ ι δικαςτικισ Αρχισ, από τθν οποία να προκφπτει θ τελευταία ιςχφουςα μεταβολι που ζχει 
επζλκει ςτθν εταιρεία). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, το/τα 
πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία ι επιχείρθςθ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
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χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 
 
Β) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α του ΣΕΤΔ (Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ 
καταδίκεσ), υποβάλλεται απόςπαςμα  ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω ειδοποίθςθσ ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ που 
δθλϊκθκαν ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ «Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ». 
Το παρόν δικαιολογθτικό εκδίδεται για κακζνα από τα πρόςωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςασ. 

 
Γ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Β του ΣΕΤΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ), υποβάλλονται: α) αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ για χρζθ 
προσ το ελλθνικό δθμόςιο από το οποίο κα προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, 
οι προςφζροντεσ είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ και β) αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα ι πιςτοποιθτικό καταβολισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια, κατά περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω 
ειδοποίθςθσ, ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα όςον αφορά ςτθν καταβολι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι 
νομοκεςία.  
Τα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα-προςωρινό ανάδοχο και ςτθν 
περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα-μζλοσ τθσ. 
 
Δ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Γ του ΣΕΤΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα ι 
επαγγελματικό παράπτωμα) υποβάλλονται:  
1) Για τθν περίπτωςθ Γ1 του άρκρου 8.3, ιτοι για τθ μθ ακζτθςθ των ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων που 
προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει, όπωσ 
ορίηεται και ςτο άρκ. 80 παρ. 1 του Ν. 4412/16, να προςκομίςει ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου 
εκπροςϊπου του ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ, όπωσ αυτι προβλζπεται από τθν παρ. 2 του άρκρου 
80 του Ν. 4412/2016, ότι (ο προςωρινόσ ανάδοχοσ) δεν ζχει ακετιςει τισ ωσ άνω υποχρεϊςεισ που 
προβλζπονται από το άρκ. 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  
2) Για τθν περίπτωςθ Γ2 του άρκρου 8.3, ιτοι για τθν μθ παραβίαςθ των διατάξεων του εργατικοφ δικαίου 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο εδάφιο γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2106, και 
μζχρι να καταςτεί  εφικτι από τον ΣΕΡΕ θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γϋ 
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει 
υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του ότι δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν. 
4412/2016, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 
αυτοφ.  
3) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από 
τθ ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι οι 
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι ςε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ (μόνο για 
αλλοδαποφσ θ δεφτερθ περίπτωςθ) και επίςθσ ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι ςε άλλθ 
ανάλογθ διαδικαςία (μόνο για αλλοδαποφσ θ δεφτερθ περίπτωςθ). 
4) Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν 
από τθ ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ από τθν Ανακζτουςα αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι τα 
νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά, δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Ν. 2190/1920 ωσ ιςχφει ι 
ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990 ωσ ιςχφει ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόςωπα ςτθν τελευταία περίπτωςθ) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ 
κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ωσ άνω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόςωπα ςτθν τελευταία περίπτωςθ). 
 
Ε) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο Μζροσ ΛV του ΣΕΤΔ (Κριτιρια επιλογισ) υποβάλλονται:  
α) Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, ςτθν περίπτωςθ Ελλινων πολιτϊν, από το οποίο να 
προκφπτει αφενόσ ότι οι προςφζροντεσ ιταν εγγεγραμμζνοι ς’ αυτό κακϊσ και το ειδικό επάγγελμά τουσ 
κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν 
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εγγεγραμμζνοι τουλάχιςτον μζχρι και τθν θμερομθνία επίδοςθσ τθσ ζγγραφθσ (θλεκτρονικισ) 
ειδοποίθςθσ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για τθν προςκόμιςι του. Στθν περίπτωςθ δε αλλοδαπϊν, 
πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι ιταν 
εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, 
κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι 
τουλάχιςτον μζχρι και τθ λιψθ τθσ ανωτζρω θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ. 
 
β) Πτυχίο Π.Ε. ι Σ.Ε. θλεκτρολόγου-μθχανολόγου/θλεκτρολόγου-μθχανικοφ ι Μθχανικοφ Θ/Υ ι 
Μθχανικοφ Τθλεπικοινωνιϊν ι Ρλθροφορικοφ (ι ςυναφϊν ωσ προσ τθ διατφπωςθ του τίτλου ειδικοτιτων)  
 
γ) Πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των διαδικαςιϊν τθσ επιχείρθςισ του, ιτοι ISO 9001 ι 
ιςοδφναμο ι ανϊτερο. 
 
Τα εν λόγω πιςτοποιθτικά που κα προςκομιςκοφν, κα πρζπει να είναι επικυρωμζνα ςφμφωνα με το Ν. 
4250/14 και προκειμζνου για ξενόγλωςςα πιςτοποιθτικά, αυτά κα πρζπει να είναι και μεταφραςμζνα από 
δικθγόρο ι άλλθ αρμόδια αρχι και να φζρουν παρά πόδασ τθ ςχετικι ςφραγίδα/υπογραφι του 
μεταφραςτι, αναφζροντασ ότι πρόκειται για «μετάφραςθ εκ του γνθςίου ξενόγλωςςου αντιγράφου» 
(παρ. 10 άρκρο 80 του Ν. 4412/2016 και παρ. 2β, άρκρο 36 του κϊδικα Δικθγόρων, Ν. 4194/27-9-2013 (Α’ 
208).  
Για τισ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ του παρόντοσ άρκρου ιςχφει ότι πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι τουσ, ενϊ για τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, ότι πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.  
Τα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα-προςωρινό ανάδοχο και ςτθν 
περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα-μζλοσ τθσ.  

 
ΑΡΚΡΟ 14: ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ-ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ 

14.1 Θ Αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό 
ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί 
αποδείξει. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν. 4412/2016. 
14.2 Στθ ςυνζχεια, μετά τθν πάροδο των προκεςμιϊν που προβλζπονται ςτο άρκ. 127 του Ν. 4412/2016, θ 
Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο και τον προςκαλεί να προςζλκει για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ προκεςμίασ που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10) μζρεσ από 
τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 17.2 τθσ παροφςασ. 
14.3 Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο τθσ τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ 
δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με 
τθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016. 
14.4 Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκειά τθσ (ενδεικτικά ωσ προσ το χρόνο λιξθσ αυτισ), 
χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ κατά τουσ ειδικότερουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκ. 
132 Ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ Αρχισ. 

 
ΑΡΚΡΟ 15: ΛΟΓΟΛ ΑΠΟΡΡΛΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Απορρίπτονται προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα κατά τθν ζννοια του άρκ. 9 τθσ παροφςασ. 
Ρροςφορά για μζροσ τθσ ποςότθτασ που ορίηει θ προκιρυξθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Απορρίπτονται, ςτο αντίςτοιχο ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ, προςφορζσ που υποβάλλονται κατά παράβαςθ 
των όρων ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ παροφςασ, όπωσ επίςθσ και προςφορζσ που παρουςιάηουν 
ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ (άρκ. 91 του Ν. 
4412/2016). 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι προςφορζσ υπό αίρεςθ, δεν επιτρζπονται και απορρίπτονται ςε περίπτωςθ που 
υποβάλλονται τζτοιεσ. 
Απορρίπτονται προςφορζσ που περιζχουν ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ, διορκϊςεισ που τισ κακιςτοφν 
αςαφείσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
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αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςθ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
102 του Ν. 4412/2016. 
Επίςθσ, απορρίπτονται προςφορζσ για τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δεν ζχουν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ 
εξθγιςεισ ςτθν προκακοριςμζνθ προκεςμία ι οι εξθγιςεισ που ζδωςαν δεν ζγιναν αποδεκτζσ, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 102. 
Απορρίπτεται προςφορά που υποβάλλεται από προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. 
Τυχόν υποβλθκείςεσ αντιπροςφορζσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι 
πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμϊν και αξιολόγθςθσ 
προςφορϊν εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, είναι απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
 
ΑΡΚΡΟ 16: ΕΝΣΑΕΛ-ΕΠΛΛΤΘ ΔΛΑΦΟΡΩΝ 
16.1 Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι 
από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται 
ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ 
ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ 
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των 
προςφορϊν. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ Αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 
προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
16.2 Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Αρχισ (άρκ. 127 παρ. 2 του Ν. 4412/2016), θ οποία αποφαςίηει, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, 
μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ 
άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου 
ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υπολογίηεται 
τυχόν δικαίωμα προαίρεςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με 
πράξθ τθσ Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
16.3 Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  
16.4 Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ 
πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου 20.3, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ Αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 
18/1989 (Αϋ 8). 
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 16.1 αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων 
βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν 
προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφ. τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 
16.5 Ελλείψει φιλικοφ διακανονιςμοφ, αρμόδια για τθν επίλυςθ τυχόν αντιδικίασ μεταξφ των 
ςυμβαλλομζνων ορίηονται τα Δικαςτιρια τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

 
ΑΡΚΡΟ 17: ΕΓΓΤΘΕΛ 
17.1 Εγγφθςθ υμμετοχισ 
Το ποςόν τθσ προςκομιηόμενθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, αναφζρεται αναλυτικά ςτο άρκ. 10.2 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 
Επιςθμαίνεται ακόμθ, ότι θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ προςϊπων που 
ςυμμετζχουν με κοινι προςφορά, πρζπει να εκδοκεί υπζρ τθσ ςυμμετζχουςασ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ και 
υπζρ κακενόσ μζλουσ αυτισ, ευκυνόμενου εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: 
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, ςφμφωνα με το αρκ. 72 παρ.1 του Ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 73 ζωσ 78 του Ν. 
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4412/2016, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν 
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει επίςθσ να είναι ςφμφωνθ με το Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, του Ραραρτιματοσ Δ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 
17.2 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 
Θ Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
εκτόσ Φ.Ρ.Α., κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, απευκφνεται δε προσ τθν Αρχι. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία), όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι δφο μινεσ μεγαλφτεροσ από 
τον χρόνο διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα (ιτοι εξιντα θμερολογιακζσ θμζρεσ από 
τθν υπογραφι τθσ, τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ ςυμπεριλαμβανομζνθσ). 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει επίςθσ να είναι ςφμφωνθ με το Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, του Ραραρτιματοσ Ε τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

 
17.3 Ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν 
Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ, περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
β) τον εκδότθ, 
γ) τον φορζα προσ τον οποίο απευκφνονται,  
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 
θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 
θ) τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται. 
ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (μόνον για τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ). 
17.4 Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία), όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
ΑΡΚΡΟ 18: ΜΑΣΑΛΩΘ ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ 
Θ Αρχι, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ματαιϊνει τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ: α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ, είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι αποκλειςμοφ όλων των 
προςφερόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι β) ςτθν 
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περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016, γ) λόγω 
παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, δ) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που 
ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου 
δεν ενδιαφζρει πλζον τθν Αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, ε) αν 
λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςτ) αν θ επιλεγείςα προςφορά 
κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, η) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 
του Ν. 4412/2016, θ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ 
ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
Επίςθσ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ- εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι παρ. 3-5 του άρκρου 106 
του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΚΡΟ 19: ΠΑΡΑΔΟΘ-ΠΑΡΑΛΑΒΘ-ΠΛΣΟΠΟΛΘΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ  
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ πιςτοποιοφνται με τθ ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου καλισ εκτζλεςθσ 
παρεχομζνων υπθρεςιϊν και εργαςιϊν αναβάκμιςθσ του δικτφου του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ, 
από τθν αρμόδια Επιτροπι, όπωσ αυτι ορίςκθκε με τθ με αρικμ. 37/2020 απόφαςθ του Τριμελοφσ 
Συμβουλίου Δ/νςθσ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ. 
Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και εργαςίεσ αναβάκμιςθσ δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει ςχετικό 
πρωτόκολλο με παρατθριςεισ όπου αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν, από τουσ όρουσ τθσ 
Σφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των 
παρεχόμενων ι παραδοτζων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ 
ανάγκεσ. 
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ πιςτοποίθςθ-παραλαβι των εν λόγω 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ 
τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι-πιςτοποίθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ 
και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 
Το ανωτζρω πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα 
μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν 
ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ, κατ’ άρκ. 209 παρ.4 του Ν. 4412/2016, (εν 
προκειμζνω, καλισ εκτζλεςθσ), «δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων 
ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων», ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 
4412/2016. 
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται  ςε  ποινικζσ  ριτρεσ,  ςφμφωνα με  το  άρκρο  
218 του Ν. 4412/2016 και τθν κατωτζρω παράγραφο 20.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται επίςθσ, οι διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΚΡΟ 20: ΚΤΡΩΕΛ-ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ  
20.1 Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ (βλ. και άρκρ. 204 του Ν. 
4412/16), κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν Σφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ 
τθσ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν Σφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ 
ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των τυχόν παρατάςεων. 
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
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των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από 
τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν Σφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από 
τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
20.2 Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
Σφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ 
των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα. 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 
20.3 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει του 
παρόντοσ άρκρου, να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Αρχισ μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ κοινοποίθςθσ ι 
τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 
 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τθ Σφμβαςθ επιλφεται με τθν 
άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο Θεςςαλονίκθσ. 
 
ΑΡΚΡΟ 21: ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ-ΦΟΡΟΛ-ΚΡΑΣΘΕΛ 
21.1. Χρθματοδότθςθ 
Θ προμικεια χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ του οικ. ζτουσ 2021 του 
ΤΑΧΔΙΚ, από τον ΚΑΕ 9742Α «Ρρομικεια μθχανϊν γραφείου από ζςοδα ΝΡΔΔ». 
21.2 Φόροι-Κρατιςεισ 
Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ κράτθςθ ι ειςφορά, θ οποία κατά νόμο βαρφνει αυτόν. Θ 
αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ιδίωσ ςτισ ακόλουκεσ κρατιςεισ : 
- κράτθςθ φψουσ 0,07 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., ςφμφωνα με το άρκρο 375 
παρ 7 του Ν. 4412/2016, επί τθσ αξίασ τθσ πλθρωμισ, προ φόρων και κρατιςεων. Επί τθσ εν λόγω 
κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 

- κράτθςθ φψουσ 0,06 % υπζρ τθσ οικονομικισ αυτοτζλειασ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. , ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 
3 του Ν. 4412/2016, επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ 
επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 
- Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Αρχι. 

 
ΑΡΚΡΟ 22: ΠΛΘΡΩΜΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ-ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΠΛΘΡΩΜΘ  
22.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου πραγματοποιείται, από το ΤΑΧΔΙΚ μετά τθν ζγγραφθ πιςτοποίθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν-εργαςιϊν αναβάκμιςθσ από τθν αρμόδια προσ τοφτο επιτροπι 
(Επιτροπι Ραραλαβισ) και τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ τιμολογίου. 
Το τιμολόγιο πρζπει να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε» Το παραπάνω τιμολόγιο, πρζπει επίςθσ, να 
φζρει τθν υπογραφι του εκδότθ και να εκδίδεται ςτθν παρακάτω επωνυμία: 
 

ΣΑΧΔΛΚ 
Μεςογείων 96 

Σ.Κ.  115 27 Ακινα 
ΑΦΜ: 090016762-Δ.Ο.Τ.  ΛΒ’ Δ.Ο.Τ ΑΚΘΝΩΝ 

 
22.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ανωτζρω ςτο άρκρο 
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10.3 τθσ διακιρυξθσ. 
22.3 Με κάκε πλθρωμι, γίνεται θ προβλεπόμενθ παρακράτθςθ προκαταβολισ φόρου ειςοδιματοσ, θ 
οποία είναι 8% επί του κακαροφ ποςοφ τθσ αξίασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν *ςφμφωνα με το άρκρο 
64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ 167 23.7.2013+. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν πλθρωμι, να προςκομίςει τα νόμιμα παραςτατικά και δικαιολογθτικά που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλο 
δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι. 
 

ΑΡΚΡΟ 23: ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΤ ΛΤΘ (ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΑ) ΣΘ ΤΜΒΑΘ  
Θ Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ 
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του  Ν. 4412/2016 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που  
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 
ΑΡΚΡΟ 24: ΤΜΒΑΣΛΚΟ ΠΛΑΛΛΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΕΑ ΝΟΜΟΚΕΛΑ 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 ωσ ιςχφει, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 
ΑΡΚΡΟ 25: ΟΡΟΛ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί όλουσ τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται αναλυτικά ςτα Ραραρτιματα Β και Γ τθσ παροφςασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β  
(Ανικει ςτθ με αρικμ. 1946/2021 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ)  

 
ΓΕΝΛΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΑΝΑΔΟΧΟΤ-ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΡΟΛ 

 
Ο Ανάδοχοσ, υποχρεοφται να τθρεί απαρζγκλιτα τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν «Οριηόντια 
ιτρα» (βλ. και άρκρ. 1 τθσ παροφςασ), οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ 
του Ν. 4412/2016. Στθν Αρχι, παρζχεται επίςθσ θ δυνατότθτα για ζλεγχο των ανωτζρω μζςω των 
αςφαλιςτικϊν ταμείων κ.λπ. αρμοδίων υπθρεςιϊν. Σε περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ των 
παραπάνω αναφερόμενων όρων παρζχεται το δικαίωμα ςτθν Αρχι να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ. 
 

Άρκρο 1ο: ΓΕΝΛΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
1.1. Κανονιςμοί 
Θ αναβάκμιςθ του δικτφου του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ κα γίνεται ςφμφωνα με: 
α) Τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ, προδιαγραφζσ κλπ. του Ελλθνικοφ Κράτουσ, ΤΕΕ, ΔΕΘ, ΟΤΕ κλπ. 
β) Τισ οδθγίεσ καταςκευαςτϊν, των εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν. 
γ) Τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τζχνθσ και τθσ εμπειρίασ. 
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν νομικι και αςτικι κάλυψθ των Θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 
απζναντι παντόσ τρίτου αρμοδίου φορζα (π.χ. ΔΕΘ) ςφμφωνα με τον Ν. 4483/68 και τθσ υπουργικισ 
απόφαςθσ 41392/131189/3281 του 76.  
 
1.2. Οριςμόσ αναβάκμιςθσ του δικτφου του ΔΜΚ 
Ο όροσ «αναβάκμιςθ» περιλαμβάνει τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςτο κεντρικό rack του 2ου 
ορόφου και ςτα υπόλοιπα rack των ορόφων όπωσ αυτά κα υποδειχκοφν ςτον Ανάδοχο, τθν 
παραμετροποίθςθ τουσ ςφμφωνα με τθν υπάρχουςα παραμετροποίθςθ του δικτφου του ΔΜΘ, τθν 
επιδιόρκωςθ του κορμοφ του δικτφου όπου απαιτείται και τον ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τθσ καλισ 
λειτουργίασ του και τζλοσ τθν εκπαίδευςθ των Τεχνικϊν Υπευκφνων του δικτφου του ΔΜΘ ςτθν 
παραμετροποίθςθ και διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ αλλά και του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ δικτφου. 
 
1.3. Τποχρεϊςεισ-Ευκφνεσ Αναδόχου 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζςει το απαιτοφμενο τεχνικό προςωπικό με τα 
τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα που απαιτοφνται από το Νόμο και περίπτωςθ, ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, 
για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν αναβάκμιςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν 
και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. 

Απαγορεφεται κάκε μετατροπι ι προςκικθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του κτθρίου του Δικαςτικοφ 
Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ, χωρίσ τθν εντολι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. 
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να εφοδιάςει το προςωπικό του με τα απαραίτθτα εργαλεία, όργανα, 
ςυςκευζσ και γενικά τα απαραίτθτα μζςα που απαιτοφνται για τθν εργαςία, κακϊσ και κάκε μζςο για τθν 
αςφάλεια του προςωπικοφ του και τρίτων. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει απαραίτθτα να διακζτει τον ανάλογο εξοπλιςμό και μθχανιματα για τθν 
αναβάκμιςθ του δικτφου του ΔΜΘ και  κα ευκφνεται για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ι φκορϊν που 
τυχόν προκλθκοφν ςτο κτιριο ι ςτισ εγκαταςτάςεισ του ι ςε τρίτουσ από το προςωπικό ι τα 
χρθςιμοποιοφμενα από αυτό υλικά ι μθχανιματα. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να οργανϊνει το ςυνεργείο του κατά τζτοιο τρόπο που να μθν 
παρενοχλεί ι δυςχεραίνει τθν εργαςία άλλων ςυνεργείων ι τθν εργαςία των υπαλλιλων των 
προαναφερόμενων Δικαςτικϊν Υπθρεςιϊν ι των διερχομζνων πολιτϊν ςε αυτζσ, να ακολουκεί τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ περί εργαςίασ κ.λ.π., κακόςον είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για κάκε ςχετικι 
παράβαςθ. 

Θ Υπθρεςία απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ, για αποηθμίωςθ από τυχόν ατφχθμα 
ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα 
παραπάνω. 

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εκτελουμζνων ζργων, κακϊσ και 
των δικϊν του ι των από αυτόν χρθςιμοποιουμζνων μθχανθμάτων και, κατά ςυνζπεια, για κάκε 
δυςτφχθμα, φκορά ι ηθμιά ςε βάροσ οποιουδιποτε από υπαιτιότθτα ι αμζλεια ι απειρία του ίδιου ι 
μελϊν του προςωπικοφ του κατά τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν και ζχει, ςε κάκε περίπτωςθ, τθν 
ευκφνθ του κυρίου του ζργου κατά το άρκρο 925 του Αςτικοφ Κϊδικα. Σε περίπτωςθ που αποδοκεί ςτον 
εργοδότθ ευκφνθ οποιαςδιποτε φφςεωσ για κάποια από τισ παραπάνω αιτίεσ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται 
απζναντι ςτον εργοδότθ ςτο ακζραιο για κάκε ηθμιά του κετικι ι αποκετικι. 
Υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ι φκορά που τυχόν προκλθκεί ςτισ  υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ του δικτφου 
για οποιοδιποτε λόγο από υπαιτιότθτα του Αναδόχου και του προςωπικοφ του, κα είναι ο Ανάδοχοσ. 
Κάκε τζτοια ηθμιά ι φκορά, θ οποία κα βεβαιϊνεται από τθν Υπθρεςία, ςυνεπάγεται υποχρζωςθ του 
Αναδόχου για άμεςθ αντικατάςταςθ ι επιςκευι, με ζξοδα (ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν) που κα επιβαρφνουν τον ίδιο τον ανάδοχο. 
Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ εργαλείων ι μζςων που ανικουν ςτον εργοδότθ ι ςε άλλουσ αναδόχουσ, ο 
ανάδοχοσ κα ζχει τθν ευκφνθ καλισ χριςθσ τουσ. 
Το προςωπικό που κα αςχολθκεί με τθν αναβάκμιςθ του δικτφου πρζπει να είναι άριςτα ειδικευμζνο ςτο 
είδοσ του, να επιδεικνφει άψογθ ςυμπεριφορά απζναντι ςτο προςωπικό των Δικαςτικϊν Υπθρεςιϊν και 
τουσ τρίτουσ. 
Για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω ζργου τθσ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί το προςωπικό που 
διακζτει ςε αρικμό και ςυχνότθτα που κα εξαςφαλίηουν άψογα αποτελζςματα. 
Επίςθσ, παρζχεται το δικαίωμα ςτον εργοδότθ να απαιτιςει τθν αντικατάςταςθ μελϊν του προςωπικοφ 
του αναδόχου ςε περιπτϊςεισ πλθμμελοφσ άςκθςθσ τθσ εργαςίασ τουσ και παράβαςθσ των όρων του 
προθγοφμενου εδαφίου ωσ προσ τθ ςυμπεριφορά. 
Διευκρινίηεται ότι το προςωπικό που κα χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ επιλζγεται, προςλαμβάνεται και 
αμείβεται αποκλειςτικά από τον ίδιο τον Ανάδοχο που κα είναι και εργοδότθσ του, ενϊ οι Δικαςτικζσ 
Υπθρεςίεσ δεν ζχουν καμία ςχζςθ με αυτό. 
Ο Ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για κάκε ατφχθμα του προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει. 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ εργατικισ νομοκεςίασ, να 
καταβάλλει τισ νόμιμεσ αποδοχζσ ςτο προςωπικό του, να τθρεί το νόμιμο ωράριο, τθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ και τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλιςθσ των εργαηομζνων, όπωσ ειδικότερα ορίηουν και οι με 
αρικμ. 30440/8.5.2006 και 31262/16.11.2006 εγκφκλιοι του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ. Ουδζποτε δφναται να αρνθκεί τθν καταβολι των εν λόγω παροχϊν ςτον απαςχολοφμενο, με 
τθν πρόφαςθ ότι δεν του καταβλικθκε θ ςυμφωνθμζνθ αποηθμίωςθ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί 
παράβαςθ του παρόντοσ όρου κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο. 

Τζλοσ, ςχετικά με τθν υπεργολαβία, ιςχφουν τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρ. 8 του παραρτ. Α’ 
τθσ παροφςασ. 
 
Άρκρο 2ο: ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΡΟΛ 
Στο ςυνολικό τίμθμα τθσ προςφοράσ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ γενικά οι κάκε φφςεωσ δαπάνεσ του 
αναδόχου για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που αναλαμβάνει. Ενδεικτικά και μόνο αναφζρονται: 
α) Θ προμικεια και μεταφορά ςτον τόπο του ζργου όλου του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ. 
β) Οι μιςκοί, θμερομίςκια, δϊρα, επιδόματα, αμοιβι υπερωριακισ ι νυχτερινισ εργαςίασ, 
αποηθμίωςθ για εργαςία κατά τθν Κυριακι ι αργίεσ, αποηθμίωςθ λόγω καταγγελίασ ςφμβαςθσ εργαςίασ 
κ.λ.π. του προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των κάκε είδουσ λοιπϊν επιβαρφνςεων   ι/και   
υποχρεϊςεων προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο και προσ τα διάφορα αςφαλιςτικά ταμεία κυρίασ και 
επικουρικισ αςφάλιςθσ, τόςο οι βαρφνουςεσ τον εργοδότθ όςο και οι βαρφνουςεσ τον εργαηόμενο. Οι 
οποιαςδιποτε φφςθσ δοςολθψίεσ ι απαιτιςεισ των ταμείων αυτϊν ι τρίτων, αφοροφν τον ανάδοχο και 
μόνο. 
γ) Θ μεταφορά του προςωπικοφ ςτον και από τον τόπο των ζργων.  
δ) Κάκε επιβάρυνςθ, γενικά, του προςωπικοφ του αναδόχου (διαμονι, διατροφι, ενδυμαςία κ.λπ.). 
ε) Τα γενικά ζξοδα του αναδόχου και γενικά κάκε άλλθ δαπάνθ αναγκαία για τθν εκτζλεςθ του 
παραπάνω ζργου.  
ςτ) Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ του προςωπικοφ του αναδόχου που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν, βαρφνουν εξολοκλιρου τον ανάδοχο. 
 
Κάκε κζμα, το οποίο δεν ρυκμίηεται ειδικότερα από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, διζπεται από τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (Ν. 4412/2016 κ.λπ. 
κείμενεσ διατάξεισ) όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν κακϊσ και τον Αςτικό Κϊδικα. Ρεραιτζρω 
λεπτομζρειεσ που αφοροφν ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, ςτον τρόπο εκτζλεςθσ τθσ παροχισ 
υπθρεςίασ και ςτον τρόπο πλθρωμισ κα περιγραφοφν ςτθ ςφμβαςθ μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Αρχισ.  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ 

 (Ανικει ςτθν με αρικμ. 1946/2021 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ ) 
 

ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ-ΕΛΔΛΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

ΤΦΛΣΑΜΕΝΘ  ΚΑΣΑΣΑΘ 

 

Θ καταςκευι τθσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ του δικτφου του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ 
ξεκίνθςε το 2005 και ολοκλθρϊκθκε το 2007. Το δίκτυο του Δικαςτικοφ Μεγάρου ζχει τοπολογία 
αςτζρα με το κεντρικό rack να βρίςκεται ςτον 2ο όροφο ενϊ τα υπόλοιπα 12 rack τθσ οριηόντιασ 
καλωδίωςθσ βρίςκονται κατανεμθμζνα ςτουσ υπόλοιπουσ ορόφουσ  όπωσ φαίνεται ςτθν Εικ. 1. 

 

Ο κορμόσ του δικτφου προςφζρει δυνατότθτα δφο οπτικϊν διαδρομϊν ανά rack. Στα rack 
ΚΑ3,ΚΒ3,ΚΓ2,ΚΑ1,ΚΓ1 και ΚΑ0 υπάρχουν access switch με optical ports που υλοποιοφν τθν κάκετθ 
ηεφξθ ενϊ ςτα ΚΓ3,ΚΒ3,ΚΑ4,ΚΒ4,ΚΒ1 και ΚΒ0 υπάρχουν media converters. 

 

Στο κεντρικό rack του 2ου ορόφου (ΚΑ2) το backbone αποτελείται από media converters που 
υλοποιοφν τθν ηεφξθ με τα υπόλοιπα racks και το FW του Μεγάρου μζςω ενόσ stacked switch (2 
access switches) που ζχει παραμετροποιθκεί για τθν υλοποίθςθ των VLANS των διαφόρων υπθρεςιϊν 
του μεγάρου. 

 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ μία από τισ δφο οπτικζσ διαδρομζσ του κορμοφ χρθςιμοποιείται για τθν 
υλοποίθςθ του ενιαίου δικτφου του Δικαςτικοφ Μεγάρου και των χρθςτϊν του ΟΣΔΔΥ-ΡΡ ενϊ θ 
δεφτερθ για τθν υλοποίθςθ του δικτφου τθσ θλεκτρονικισ τιρθςθσ  των πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων 
ςε δφο ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ δίκτυα που μεταπίπτουν ςτθν γραμμι ΣΥΗΕΥΞΙΣ του Ρρωτοδικείου το 
πρϊτο και ςε αυτιν τθσ Ειςαγγελίασ το δεφτερο. 

 

Θ αναβάκμιςθ του δικτφου του Δικαςτικοφ Μεγάρου ςυνίςταται ςτθν αντικατάςταςθ των media 
converters ςτο backbone με τθν προμικεια ενόσ κεντρικοφ αρκρωτοφ μεταγωγζα (Modular LAN 
Switch) για τθν υλοποίθςθ fiber switching, ςτθν αντικατάςταςθ 12 μεταγωγζων πρόςβαςθσ με 
οπτικζσ κφρεσ (access switch with SFP ports) για να αντικαταςτιςουν τουσ υπάρχοντεσ 
πεπαλαιωμζνουσ μεταγωγείσ αλλά και τουσ media converters ςε κάκε ζνα από τα 12 racks και τζλοσ 
ςτθν προςκικθ 14 επιπλζον μεταγωγζων πρόςβαςθσ  για τθν κάλυψθ ςτο 100% όλων των κζςεων 
εργαςίασ του Δικαςτικοφ Μεγάρου. 

 

Επίςθσ κα απαιτθκεί ο ζλεγχοσ και θ επιςκευι/αντικατάςταςθ τεςςάρων οπτικϊν διαδρομϊν (rack 
KB3, KC3, KB0 και KC1) του κορμοφ του δικτφου του Δικαςτικοφ Μεγάρου που αυτι τθ ςτιγμι δεν 
λειτουργοφν. Θα πρζπει αρχικά να διαγνωςκεί το πρόβλθμα (ςθμεία τερματιςμοφ ι κάποια αςτοχία 
κατά μικοσ των οπτικϊν ινϊν) και να επιςκευαςκεί ανάλογα. 

 

ΑΠΑΛΣΘΘ Ε ΕΞΟΠΛΛΜΟ 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα απαιτείται θ προμικεια: 

 

1. Μεταγωγοφ αρκρωτισ αρχιτεκτονικισ (Modular LAN Switch) ςυμπεριλαμβανομζνων 
τροφοδοτικϊν, management modules,rackmount kit κλπ (Ροςότθτα 1) 

2. 24-port 1000BASE-T Module (Ροςότθτα 2) 

3. 24-port 1GbE SFP Module (Ροςότθτα 2) 

4. 1G SFP transceivers (Ροςότθτα 48) 

5. 48-port Μεταγωγόσ Ethernet (LAN Stackable Switch) (Ροςότθτα 20) 

6. 24-port Μεταγωγόσ Ethernet (LAN Stackable Switch) (Ροςότθτα 6) 

7. 10G SFP+ modules (Ροςότθτα 24) 

8. Σφςτθμα Διαχείριςθσ δικτφου(Network Management System) (Ροςότθτα 1) 

9. Φορθτόσ υπολογιςτισ για τθν εγκατάςταςθ του NMS (Laptop) (Ροςότθτα 1) 

10. Ρρομικεια τθσ απαραίτθτθσ καλωδίωςθσ ( optical  and copper patch cords) 
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ΑΠΑΛΣΘΘ Ε ΤΠΘΡΕΛΕ 

 

Ο κεντρικόσ εξοπλιςμόσ (Modular switch) κα εγκαταςτακεί ςτο κεντρικό rack του δευτζρου ορόφου 
ενϊ ο περιφερειακόσ εξοπλιςμόσ (switches) ςτα ςθμεία που κα υποδείξουν οι τεχνικοί υπεφκυνοι του 
Ρρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα απαιτοφνται τα ακόλουκα: 

1. Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ 

2. Ραραμετροποίθςθ του εξοπλιςμοφ θ οποία μεταξφ άλλων περιλαμβάνει και τθν  μεταφορά 
των υπαρχόντων VLANS. 

3. Επιδιόρκωςθ κορμοφ δικτφου όπου απαιτείται ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ και παράδοςθ 
γραπτισ πιςτοποίθςθσ όλων των οπτικϊν γραμμϊν με όργανο που βακμονομικθκε από τθν 
1/1/2020 και εντεφκεν. 

4. Εκπαίδευςθ των Τεχνικϊν Υπευκφνων ςτθν παραμετροποίθςθ και διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ 
αλλά και του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ δικτφου. 

 

ΔΛΑΔΛΚΑΛΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 

 

Το δίκτυο του Δικαςτικοφ Μεγάρου βρίςκεται ςε πλιρθ λειτουργία από τισ 07:00 – 17:00 κακθμερινά 
και όςον αφορά το Σαββατοκφριακο τισ πρωινζσ ϊρεσ του Σαββάτου λόγω τθσ αυτόφωρθσ 
διαδικαςίασ. Επομζνωσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να καταρτίςει ςε ςυνεργαςία με τουσ Τεχνικοφσ 
Υπευκφνουσ του Δικαςτικοφ Μεγάρου ζνα χρονοδιάγραμμα για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ 
που να δθμιουργεί τθν μικρότερθ δυνατι παρεμπόδιςθ ςτθν λειτουργία των υπθρεςιϊν και ςτθν 
εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. 

 

Ραρακάτω επιςυνάπτονται οι πίνακεσ απαιτιςεων για τον παραπάνω εξοπλιςμό και το λογιςμικό. 
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Ethernet Μεταγωγόσ Αρκρωτισ Αρχιτεκτονικισ (Modular LAN Switch) 

 

Α/Α Προδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ Παραπομπι 

1. Γενικζσ 

1.1 Να αναφερκεί το προςφερόμενο 
µοντζλο και θ εταιρεία καταςκευισ. 

 ΝΑΙ   

1.2 Το προτεινόµενο ςφςτθµα µεταγωγισ 
να είναι καταςκευαςτι διεκνοφσ 
εµβζλειασ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 
Να αναφερκεί θμερομθνία 
ανακοίνωςθσ του προϊόντοσ. 

 

ΝΑΙ 

 

  

1.3 Να είναι του ίδιου καταςκευαςτι με 
τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ εξοπλιςμοφ 
LAN και NMS. 

ΝΑΙ   

1.4 Αρικμόσ μονάδων ≥1   

1.5 Αρκρωτισ αρχιτεκτονικισ  ΝΑΙ 

 

  

1.6 Τοποκζτθςθ ςε ικρίωμα (rack 
mounted) EIA-standard 19”.  

Να ςυνοδεφεται από το ανάλογο rack 
mount kit με ράγεσ 

ΝΑΙ 

 

  

1.7 Rack unit (U) φψοσ  ≤8U   

2. Λ/Ο, Σροφοδοςία 

2.1 Διακζςιμα slots για κάρτεσ I/O 
connectivity ςτο chassis 

≥12    

2.2 Ηθτοφμενοσ αρικμόσ κυρϊν (να 
προςφερκοφν) 

≥48x 100/1000 κφρεσ 
Base-T PoE+ RJ45  

  

≥48x 1G SFP   

≥6 slots ελεφκερα για 
μελλοντικι 
επεκταςιμότθτα 

  

2.3 Υποςτθριηόμενοι τφποι κυρϊν 
Ethernet:  

(i) Υποςτιριξθ Base-T για 
10/100/1000 και 10GBase-T (RJ-45).  

Να αναφερκοφν οι επιλογζσ και 
ςυνδυαςμοί 

ΝΑΙ   

 (ii) Υποςτιριξθ SFP για 100 (FX), 1000 
(SX/LX/BX/LH/RJ-45) και SFP+ για 
οπτικά GBIC (SR/LRM/LR/ER) ι 
καλϊδια τφπου DAC, twinax 

ΝΑΙ   

 (iii) Υποςτιριξθ 40GbE QSFP ΝΑΙ   

2.4 Υποςτιριξθ Power over Ethernet 

(i) Υποςτιριξθ 802.3af PoE και 
802.3at PoE+ 

NAI 
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 (ii) Υποςτιριξθ Multi-rate Gigabit PoE 
(1G / 2.5G / 5G) NBase-T (RJ-45). Να 
αναφερκεί. 

ΝΑΙ   

2.5 Υποςτιριξθ καρτϊν με ςυνδυαςμό 
κυρϊν Base-T και SFP. Υποςτιριξθ για 
ςυνδυαςμό Base-T και SFP, ςτθν ίδια 
κάρτα, τουλάχιςτον για 1G και 10G. 
Να αναφερκοφν οι διακζςιμοι τφποι. 

ΝΑΙ 

 

  

2.6 Μνιµθ, flash ≥4GB RAM 

≥1GB flash 

≥12MB packet buffer 
size 

  

2.7 Out-of-band management μζςω RS-
232C και USB/micro USB 

 

ΝΑΙ 

 

  

2.8 Τροφοδοςία με Ν+1 power 
redundancy. Να αναφερκοφν οι 
διακζςιμοι τφποι. 

>2 τροφοδοτικά 
(Power Supply Units)  

  

2.9 Υποςτιριξθ Εφεδρικισ Τροφοδοςίασ 
για Power over Ethernet.  

ΝΑΙ 

 

  

2.10 To ςφςτθμα/chassis να μπορεί 
δυνθτικά να τροφοδοτιςει ζωσ και 
2.500W ςτισ PoE/PoE+ κφρεσ, ςε 
περίπτωςθ αςτοχίασ 1 PSU 

ΝΑΙ   

2.11 Συςτοιχία ανεμιςτιρων (Fans) ΝΑΙ 

 

  

2.12 Δυνατότθτα αντικατάςταςθσ 
ανεμιςτιρων «εν κερμϊ» (hot-
swappable). 

ΝΑΙ   

3. Επιδόςεισ 

3.1 Non-blocking fabric speed ΝΑΙ 

≥1.900 Gbps 
switching/routing 

  

3.2 Throughput (packets per second) ≥1100 Mpps   

3.3 Routing table size IPv4 ≥10.000 entries 

IPv6 ≥5.000 entries 

  

3.4 MAC address table size ≥64.000 MAC entries   

3.5 1Gb Latency (64-byte FIFO) < 3 μs   

3.6 10Gb Latency (64-byte FIFO) < 2 μs   

High Availability 

4.1 Υποςτιριξθ αντικατάςταςθσ «εν 
κερμϊ» (Hot-swappable) για Ι/Ο 
κάρτεσ και SFP (GBICs) 

ΝΑΙ   

4.2 Υποςτιριξθ αντικατάςταςθσ «εν 
κερμϊ» (Hot-swappable) redundant 
power supply units (PSU). 

ΝΑΙ   

4.3 Φπαρξθ εφεδρικοφ Management 
Processing Unit / Supervisor Engine 
για αδιάλειπτζσ υπθρεςίεσ 
μεταγωγισ/δρομολόγθςθσ ςε 
περίπτωςθ αςτοχίασ τθσ κφριασ 
μονάδασ. Να προςφερκεί. 

ΝΑΙ   
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Layer 2 & 3  

5.1 Layer 2 switching & VLAN support VLAN tagging 

IEEE 802.1v protocol 
VLANs  

 

IEEE 802.1Q  

4,094 VLANs  

ταυτόχρονα  

 

GVRP 

MVRP 

  

5.2 VXLAN tunneling NAI 

VXLAN tunneling / 
encapsulation protocol 

  

5.3 Υποςτιριξθ Spanning Tree  NAI 

IEEE 802.1d STP,  

IEEE 802.1w RSTP,  

IEEE 802.1s MSTP, 

Per-VLAN STP (PVST+) 

Rapid PVST+ (RPVST+) 

  

  

5.4 IEEE 8021.ad Q-in-Q ΝΑΙ   

5.5 Layer 3 routing Static IP routing  

RIP (RIPv1, RIPv2, 
RIPng) 

Policy Based Routing 
(PBR)  

Equal Cost Multipath 
(ECMP) 

OSPF Access (OSPFv2, 
OSPFv3) 

Virtual Router 
Redundancy Protocol 
(VRRP) 

 

  

5.6 Border Gateway Protocol (BGP) ΝΑΙ   

Αςφάλεια 

6.1 Access Control Lists (ACLs) ΝΑΙ   

6.2 Detection of Malicious attacks ΝΑΙ   

6.3 Port security to allow access to 
specified MAC addresses 

ΝΑΙ   

6.4 Radius, TACACS+ ΝΑΙ   

6.5 Secure Shell (SSHv2) ΝΑΙ   

6.6 Secure Sockets Layer (SSL) ΝΑΙ   

6.7 MAC address lockout to prevent 
access to specified MAC addresses 

ΝΑΙ   

6.8 Secure FTP file  ΝΑΙ   

6.9 Source-port filtering ΝΑΙ   

6.10 MAC-based authentication ΝΑΙ   

6.11 Web-based authentication ΝΑΙ   

6.12 IEEE 802.1x authentication ΝΑΙ   

6.13 CoA & Dynamic Identity-based ACL ΝΑΙ   
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Λοιπά Πρωτόκολλα  

7.1 IEEE 802.1p Priority ΝΑΙ   

7.2 IEEE 802.1ab Link Layer Discovery 
Protocol 

ΝΑΙ   

7.3 Υποςτιριξθ LLDP-MED  ΝΑΙ   

7.4 Υποςτιριξθ Uni-Directional Link 
Detection 

NAI 

UDLD 

 

  

7.5 SNMP v1/v2c/v3 ΝΑΙ   

Διαχείριςθ 

8.1 Να προςφερκεί το κατάλλθλο 
λογιςμικό διαχείριςθσ για ενιαία 
διαχείριςθ των προςφερόμενων 
μεταγωγϊν 

ΝΑΙ   

8.2 Web Graphical User Interface, 
Command Line Interface (CLI), REST 
Application Programming Interface 
(API), SNMP 

 

 

ΝΑΙ   

Εγγφθςθ 

9.1 Εγγφθςθ καταςκευαςτι Εφόρου ηωισ 
(Lifetime) –με 
αντικατάςταςθ 
Hardware, next 
business day (NBD) και 
Software/OS upgrades   
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Μεταγωγόσ Ethernet (LAN Stackable Switch) 48 κυρϊν  

 

Α/Α Προδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ Παραποµπι 

 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ   

1 Γενικζσ    

1.0 Αρικμόσ μονάδων 48 
κυρϊν ≥ 20 

 

ΝΑΙ 

  

Αρικμόσ μονάδων 24 
κυρϊν ≥ 6 

 

1.1 Να αναφερκεί το 
προςφερόμενο 
µοντζλο και θ εταιρεία 
καταςκευισ. 

 ΝΑΙ   

1.2 Rack unit (U) φψοσ  1U   

 

 

 

1.3 

Το προτεινόµενο 
ςφςτθµα µεταγωγισ 
να είναι 
καταςκευαςτι 
διεκνοφσ εµβζλειασ, 
ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ.  

 

ΝΑΙ 

Να αναφερκεί 
θμερομθνία ανακοίνωςθσ 
του προϊόντοσ. 

 

  

1.4 Να είναι του ίδιου 
καταςκευαςτι με τισ 
υπόλοιπεσ κατθγορίεσ 
εξοπλιςμοφ 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

1.5 

Θφρεσ 48 autosensing 
10/100/1000 ports Χ (για 
20 switches) 

 

24 autosensing 
10/100/1000 ports Χ (για 
6 switches) 

 

4 1/10G SFP+ ports για 
χριςθ με 1G SFP GBIC 
transceivers 
(FX/SX/LX/LH)  

ι 10G SFP+ (SR/LR/ER) 

 

1 RJ-45 out-of-band 
management port 

 

1 micro USB port / RJ45 
serial 
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1.5α 

∆υνατότθτα 
υποςτιριξθσ 
δοµοςτοιχίασ 
µεταγωγϊν (stacking).  

ΝΑΙ 

 

  

 

 

 

 

 

1.5β 

Υποςτιριξθ stacking 

ζωσ οκτϊ (8) ι 
περιςςοτζρων 

µονάδων µεταγωγισ 
τθσ ιδίασ οικογζνειασ. 

Οι κφρεσ που 
χρθςιμοποιοφνται για 
stacking να είναι 
ανεξάρτθτεσ από τισ 
υπόλοιπεσ Gigabit 
access κφρεσ. 

ΝΑΙ   

 

1.6 

Τοποκζτθςθ Rack mounted, να 
ςυνοδεφεται από το 
ανάλογο rack mount kit 

  

 

1.7 

Μνιµθ, flash, packet 
buffer 

≥1GB RAM 

≥4GB flash 

≥12MB packet buffer size 

  

 

1.8 

Latency (64-byte 
packet) 

1000 Mb Latency: <3,8 µs  

10 Gbps Latency: <1,6 µs 

  

1.9 υκµαπόδοςθ 

(throughput) 

≥ 110 Million pps   

1.10 Χωρθτικότθτα 
δροµολόγθςθσ/ 

µεταγωγισ (switching/ 
routing capacity) 

> 174 Gbps   

1.11 Υποςτιριξθ Spanning 
Tree  

NAI 

IEEE 802.1d STP,  

IEEE 802.1w RSTP,  

IEEE 802.1s MSTP, 

Per-VLAN STP (PVST+) 

Rapid PVST+ (RPVST+) 

 

  

  

1.12 Υποςτιριξθ Link 
Aggregation 

NAI 

LACP (IEEE 802.3ad Link 
Aggregation Protocol)  

 

LAG ζωσ 24, το κακζνα 
ζωσ 8 links (ports)  
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1.13 Layer 2 switching & 
VLAN support 

VLAN tagging 

IEEE 802.1v protocol 
VLANs  

 

IEEE 802.1Q  

4,094 VLAN IDs 

2K VLAN ταυτόχρονα  

 

GVRP 

MVRP 

  

1.14 VXLAN tunneling 

VXLAN tunneling / 
encapsulation protocol 

NAI 

 

  

1.15 Layer 3 routing Static IP routing  

RIP (RIPv1, RIPv2, RIPng) 

Policy Based Routing 
(PBR)  

Equal Cost Multipath 
(ECMP) 

OSPF Access (OSPFv2, 
OSPFv3) 

Virtual Router 
Redundancy Protocol 
(VRRP) 

 

  

1.16 Routing table size ≥ 10.000  

 

  

1.17 MAC address table size ≥ 32K MAC entries   

1.18 Jumbo frames Jumbo packets (9.220 
byte frame size) 

  

1.19 Τροφοδοςία   Να αναφερκεί. 

Υποςτιριξθ IEEE 802.3az 
Energy Efficient Ethernet 

 

  

 

1.20 

Port Access & Security IEEE 802.1X  

Web-based 
authentication 

MAC-based 
authentication 

 

Port Security 

 

MAC lockout 

 

SSL 

RADIUS 

TACACS+ 
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1.21 Λειτουργίεσ 
διαχείριςθσ 

Command Line Interface 
(CLI),  

Web Graphical User 
Interface (GUI), 

Out-of-band management 
(serial or USB), 

SNMP, 

REST API 

 

  

1.22 Να προςφερκεί το 
κατάλλθλο λογιςμικό 
διαχείριςθσ για ενιαία 
διαχείριςθ των 
προςφερόμενων 
μεταγωγϊν 

NAI 

 

  

1.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Graphical User 
Interface, Command 
Line Interface (CLI), 
REST Application 
Programming Interface 
(API), SNMP 

 

 

NAI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

υνδεςιµότθτα και 
επικοινωνίεσ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Γενικά πρωτόκολλα IEEE 802.1D MAC Bridges, 

IEEE 802.1p Priority,  

IEEE 802.3x Flow 

Control, UDP, TFTP 
Protocol (rev 2), ICMP, 
TCP, ARP, Telnet, Network 
Time Protocol (SNTP ι 
NTP), BOOTP, DHCP 
server, DHCP client, DHCP 
Relay Agent Information 
with Options (να 
αναφερκοφν) 

  

 

 

 

 

 

 

2.2 

Ρρωτόκολλα 
διαχείριςθσ δικτφου 

IEEE 802.1AB Link Layer 
Discovery Protocol (LLDP); 

4 groups of RMON: 1 
(statistics), 2 (history), 3 
(alarm) and 9 (events), 
sFlow ι NetFlow, 

ANSI/TIA-1057 LLDP 
Media 

Endpoint Discovery (LLDP- 
MED), SNMPv1/v2c/v3, 
XRMON 
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2.3 

Υποςτιριξθ Zero 
Touch Provisioning 

NAI  

Να αναφερκοφν οι 
μζκοδοι υποςτθρίξθσ ZTP. 

 

  

 

2.4 

Υποςτιριξθ Uni-
Directional Link 
Detection 

NAI 

UDLD 

 

  

2.5 Υποςτιριξθ IP SLA NAI 

IP SLA for Voice (UDP 
jitter for VoIP) 

 

  

 

 

3 

Προδιαγραφζσ 
Αςφαλείασ και 
Θλεκτροµαγνθτικισ 
ςυµβατότθτασ 

   

 

3.1 

Αςφάλεια UL 69050-1, EN 60950-1 
(επικαιροποιθμζνα για 
2006, 2009, 2010, 2011, 
2013)  

IEC 60950-1, CSA 22.2,  

EN 60825-1:2007, 

IEC 60825-1:2007 Class 1 

  

 

3.2 

Θλεκτροµαγνθτικι 
ςυµβατότθτα 

EN 55032:2012, CISPR 32 
Class A, FCC CFR 47 Part 
15 Class A, VCCI Class A, 
ICES-003 Class A, CNS 
13438 

  

3.3 Εγγφθςθ 
καταςκευαςτι 

Εφόρου ηωισ (Lifetime) –
με αντικατάςταςθ 
Hardware, και 
Software/OS upgrades  
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Προδιαγραφζσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Δικτφου 

 

Α/Α  
Προδιαγραφι Απαίτθςθ  Απάντθςθ  Παραπομπι 

 Χαρακτθριςτικά     

1 

Σφςτθμα διαχείριςθσ (NMS) με 
γραφικό περιβάλλον για τθν 
διαχείριςθ του ςυνόλου του 
προςφερόμενου δικτυακοφ 
εξοπλιςμοφ Υποςτιριξθ ενςφρματθσ + 
αςφρματθσ υποδομισ πολλαπλϊν 
καταςκευαςτϊν. Να αναφερκοφν οι 
multi-vendor δυνατότθτεσ.   

ΝΑΙ    

2 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα 
διαχείριςθσ κα πρζπει να 
ςυνοδεφεται από όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ άδειεσ χριςθσ για τθ 
διαχείριςθ των δικτυακϊν ςυςκευϊν 
για τθν παροχι των ηθτοφμενων 
υπθρεςιϊν. Να προςφερκοφν οι 
κατάλλθλεσ άδειεσ για  όλεσ τισ 
δικτυακζσ ςυςκευζσ του Ζργου. 

 

ΝΑΙ  

 

  

3 
Αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι. Να 
αναφερκοφν τα δομικά ςτοιχεία του 
προςφερόμενου ςυςτιματοσ.  

ΝΑΙ    

4 

Αutomatic & manual discovery των 
ςυςκευϊν και των υποςυςτθμάτων 
τουσ για το ςφνολο του 
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ.  

ΝΑΙ    

5 

 

Inventory management. Το 
προςφερόμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ 
κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργίεσ 
διαχείριςθσ απογραφισ (inventory) 
παρζχοντασ αναλυτικά ςτοιχεία για 
κάκε δικτυακό ςτοιχείο 

ΝΑΙ    

6 

Διαχείριςθ λειτουργικϊν 
ςυςτθμάτων/firmware των υπό 
διαχείριςθ ςυςκευϊν. Το 
προςφερόμενο NMS κα πρζπει να 
υποςτθρίηει λειτουργίεσ διαχείριςθσ 
των SW/firmware/OS images για το 
ςφνολο του προςφερόμενου 
εξοπλιςμοφ. Να παρζχεται θ 
δυνατότθτα διατιρθςθσ, 
αποκικευςθσ (repository) και 
αναβάκμιςθσ (upgrade) τουσ.  

 

ΝΑΙ    
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7 

Configuration Management (Διαχείριςθ 
διαμόρφωςθσ ςυςκευϊν).  

Να παρζχει λειτουργίεσ απεικόνιςθσ τθσ 
διαμόρφωςθσ (configuration) των ςυςκευϊν, 
περιοδικι ι χειροκίνθτθ αποκικευςι τουσ, και 
ςφγκριςθ τθσ τρζχουςασ διαμόρφωςθσ τθσ 
ςυςκευισ με μια αποκθκευμζνθ (baselining).  

ΝΑΙ    

8 

Τοπολογία. Το προςφερόμενο ςφςτθμα 
διαχείριςθσ κα πρζπει να προςφζρει 
δυνατότθτεσ αυτόματθσ ανακάλυψθσ και 
γραφικισ απεικόνιςθσ τθσ δικτυακισ 
τοπολογίασ. Να αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ 
απεικόνιςθσ. 

 

ΝΑΙ    

10 

Διαχείριςθ ςφαλμάτων. Το προςφερόμενο 
ςφςτθμα διαχείριςθσ κα πρζπει να παρζχει 
δυνατότθτεσ διαχείριςθσ γεγονότων και 
ςφαλμάτων (event and alarm management) για 
το ςφνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ.  

ΝΑΙ    

11 

Ραραμετροποίθςθ ςυςκευϊν. Το 
προςφερόμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ κα πρζπει 
να υποςτθρίηει λειτουργίεσ παραμετροποίθςθσ 
των υποςτθριηόμενων ςυςκευϊν.  

ΝΑΙ  

  

  

12 

Καταγραφι ιςτορικοφ χριςθσ του ίδιου του 
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ αλλά και τθσ 
διαχείριςθσ των ςυςκευϊν (π.χ. username, 
timestamp παραμετροποίθςθσ, κλπ).  

ΝΑΙ    

13 

Να περιγραφεί ο αρικμόσ και ο ρόλοσ των 
φυςικϊν ι λογικϊν οντοτιτων (appliances, 
servers, VMs κλπ) που απαρτίηουν το 
προςφερόμενο ςφςτθμα.  

 

ΝΑΙ    

14 

Το προςφερόμενο λογιςμικό κα πρζπει να 
ςυνοδεφεται από τισ απαραίτθτεσ άδειεσ 
λειτουργίασ για τθν κάλυψθ του ςυνόλου των 
προςφερόμενων ςυςκευϊν, κακϊσ και όλεσ τισ 
άδειεσ για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν 
που περιγράφονται.   

Οι άδειεσ να είναι μόνιμεσ (perpetual)  

 

ΝΑΙ    

 

15 

Υποςτιριξθ του λογιςμικοφ και δωρεάν 
αναβακμίςεισ ςε νεότερεσ εκδόςεισ του 
λογιςμικοφ για τθν χρονικι διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ.  

ΝΑΙ    

16 
Δυνατότθτεσ Troubleshooting των 
διαχειριηόμενων ςυςκευϊν. Να 
αναφερκοφν.  

ΝΑΙ    
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Προδιαγραφζσ φορθτοφ υπολογιςτι 

 

 

i. Α
/
Α
  

Προδιαγραφι Απαίτθςθ  Απάντθςθ  Παραπομπι 

1 Επεξεργαςτισ 

1.2  Ο προςφερόμενοσ Φορθτόσ 
Ρροςωπικόσ Υπολογιςτισ πρζπει να 
είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με 
ανακοίνωςθ μζςα ςτουσ 
τελευταίουσ 12 μινεσ πριν τθν 
θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ 
προςφοράσ, να κυκλοφορεί ςτθ 
διεκνι αγορά και να μθν υπάρχει 
ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ 
/απόςυρςθσ του 

   

1.3  Αποδεδειγμζνα όλο το 
προςφερόμενο ςφςτθμα που 
αποτελεί κάκε φορθτό προςωπικό 
υπολογιςτι (κεντρικι μονάδα, 
οκόνθ, ςκλθρόσ δίςκοσ, DVD ROM 
κτλ), να ζχει καταςκευαςτεί και 
ςυναρμολογθκεί ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ 
καταςκευάςτριασ εταιρίασ, τθσ 
οποίασ το όνομα φζρει ο φορθτόσ 
υπολογιςτισ. 

   

1.4  Σφςτθμα με επεξεργαςτι: 

Intel Core i7 9θσ γενιάσ ι 
ιςοδφναμοσ AMD ι αντίςτοιχοσ ι 
ανϊτεροσ 

 

 

ΝΑΙ 

 

  

1.5  Ταχφτθτα Επεξεργαςτι ≥ 2,0 GHz   

2 Μνιμθ 

2.1  Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ ≥ 16 GB   

2.2  Μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ. ≥ 32 GB   

2.3  Slots μνιμθσ ≥ 2 DIMMs   

2.4  Τφποσ μνιμθσ ≥ DDR4    

3 υςκευζσ αποκικευςθσ-ανάγνωςθσ 

3.1  Σκλθρόσ δίςκοσ SSD: 

Χωρθτικότθτα 
≥ 256 GB   

3.2  
DVD±RW ΝΑΙ   

4 Οκόνθ-Κάρτα γραφικϊν 

4.1  Μζγεκοσ: ≥ 15,6ϋϋ   

4.2  Ανάλυςθ (resolution) ≥ 1920 x 1080   

4.3  Κάρτα Γραφικϊν / Τφποσ Αυτόνομθ   
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4.4  Μνιμθ ≥ 4 GB  

 

 

 

 

 

5 
Επικοινωνίεσ - υνδζςεισ 

5.1  
Ενςωματωμζνθ κάρτα δικτφου    
(LAN 10/100/1000) RJ45 autosense 

ΝΑΙ   

5.2  Αςφρματθ ςφνδεςθ WiFi ΝΑΙ   

6 Κφρεσ επικοινωνίασ 

6.1  USB 3.1 ≥ 1   

6.2  USB 2.0 ≥ 1   

6.3  Bluetooth NAI   

6.4  HDMI ≥ 1   

6.5  Headphone out / Microphone-in NAI   

7 Ιχοσ – Video 

13.1  
Ενςωματωμζνα ςτερεοφωνικά 
θχεία 

ΝΑΙ   

13.2  Ενςωματωμζνο μικρόφωνο ΝΑΙ   

13.3  Ενςωματωμζνθ κάμερα ΝΑΙ   

8 Πλθκτρολόγιο Ελλθνολατινικό ΝΑΙ   

9 υςκευι κατάδειξθσ  Touch Pad   

10 Μπαταρία Λόντων λικίου ΝΑΙ   

11 AC adapter ΝΑΙ   

12 Εγγυιςεισ ≥ 1 ζτοσ   

13 Λειτουργικό φςτθμα 

13.1  

Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10 
64–bit Professional Ελλθνικι 
Ζκδοςθ προεγκατεςτθμζνο, με τισ 
τελευταίεσ ενθμερϊςεισ (sp’s),  που 
να ςυνοδεφεται από τθν επίςθμθ 
άδεια χριςθσ του λειτουργικοφ και 
το γνιςιο CD εγκατάςταςθσ ι τθ 
δυνατότθτα επανεγκατάςταςθσ από 
ειδικά διαμορφωμζνθ περιοχι του 
ςκλθροφ δίςκου.  

ΝΑΙ   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

-Σο λειτουργικό ςφςτθμα του υπολογιςτι κεωρείται μζροσ του παραπάνω πίνακα κα είναι πάντα  
προεγκατεςτθμζνο με ευκφνθ του προμθκευτι, ςε πλιρθ λειτουργία, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
ACTIVATION. 

 
 

ΘΜΕΛΩΘ : 
Α. Οι διαγωνιηόμενοι, πριν ςυντάξουν τθν προςφορά τουσ, οφείλουν να επιςκεφτοφν τουσ προσ 
ανάκεςθ χϊρουσ του Δ.Μ.Κ., προκειμζνου να ζχουν ςαφι εικόνα, αφοφ θ Επιτροπι Διαχείριςθσ 
τθσ Επιχορθγιςεωσ του Εφετείου Κεςςαλονίκθσ καμία ευκφνθ δεν φζρει για τθν ωσ άνω 
περιγραφι. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δ  
(Ανικει  ςτθ  με  αρικμ.  1946/2021 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ)  

 

ΤΠΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ ΕΠΛΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
 

Ονομαςία Τράπεηασ: ………………………………. 
Κατάςτθμα: …………………………………………. 
(Δ/νςθ: οδόσ-αρικμόσ, Τ.Κ.  αρικμ. φαξ ) 
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………… 
Ροςό (ςε ευρϊ): …………………………………… 
Αρικμ. ςχετικισ διακιρυξθσ: ………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ρροσ 
το Εφετείο Θεςςαλονίκθσ-
Ρρόεδρο Επιτροπισ 
Διοίκθςθσ  Δικαςτικοφ 
Μεγάρου 

 
 

 
ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ ΕΠΛΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΙ 

Αρικμόσ: …………………………………. Ροςό:………………….…………… ευρϊ 

 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι 
του ποςοφ των …………………………. ευρϊ (και ολογράφωσ το ποςό) ……………………………. υπζρ τθσ 
εταιρείασ  …………………………….  με  τθν  επωνυμία  ……………………,  Δ/νςθ  …………………………..,  Α.Φ.Μ. 
…………………… για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό, που προκθρφχκθκε με τθν υπ’ 
αρικμ. 1946/2021 διακιρυξι ςασ και καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 1-6-2021, για 
τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν αναβάκμιςθ του δικτφου του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ. 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε 
τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ 
ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………………………………………………… 

 
(ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ ) 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ 
ςχετικά αναφζρεται ςτθν Διακιρυξθ). 
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο 
και ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων 
που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ε  
(Ανικει  ςτθν  με  αρικμ.  1946/2021 Διακιρυξθ  διαγωνιςμοφ)  

 

 

ΤΠΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ ΕΠΛΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 
 

Ονομαςία Τράπεηασ: 
Κατάςτθμα: (Δ/νςθ : οδόσ-αρικμόσ, Τ.Κ.  αρικμ. φαξ)  
Θμερομθνία ζκδοςθσ: 
Ροςό (ςε ευρϊ):  

  Αρικμ. ςχετικισ διακιρυξθσ: ………………… 

 
                                                                                                              Ρροσ το Εφετείο 
Θεςςαλονίκθσ-Ρρόεδρο Επιτροπισ ΔΜΘ 

                                                                                                               
ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ ΕΠΛΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

 
Αρικμόσ:............. Ροςό ςε 
ευρϊ …….. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ……………. ΕΥΩ (αρικμθτικϊσ και 
ολογράφωσ), ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ 
εταιρείασ …………………… (επωνυμία) εδρεφουςασ ……………..(Δ/νςθ) για τθν καλι 
εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό …………….. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε 
μαηί ςασ για τθ ςυντιρθςθ-επιςκευι του θλεκτρομθχανολογικοφ (Θ/Μ) 
εξοπλιςμοφ και των εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ, ψφξθσ του Δικαςτικοφ Μεγάρου 
Θεςςαλονίκθσ (Αρικμόσ ςχετικισ Διακιρυξθσ 1946/2021) 
Το παραπάνω ποςό καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ Φ.Ρ.Α., ιτοι αξίασ 
………… ευρϊ. 
Το ποςό αυτό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ 
καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 
τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν 
επιςτροφι τθσ ς' εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντι μασ 
καμιά ιςχφ. 
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν 
δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο 
Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σ 
(Ανικει ςτθν με αρικμ. 1946/2021 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ)  

 

ΣΤΠΟΠΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Αϋ 147)] 

Μζροσ Λ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi 

και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΕΦΕΣΕΛΟ ΚΕΑΛΟΝΛΚΘ  

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: 26
θσ

 Οκτωβρίου 3-5, Σ.Κ. 54626 Κεςςαλονίκθ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Αςτζριοσ αμαράσ  

- Τθλζφωνο: 2313 311334 

- Θλ. ταχυδρομείο: efeteio.promithies@thess-courts.gr  

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): http://www.efeteio-thess.gr/web/ 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ςχετικοφ CPV): Αναβάκμιςθ του δικτφου του Δικαςτικοφ Μεγάρου Κεςςαλονίκθσ  
- CPV: 32428000-9 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ: Τπθρεςίεσ 

 

 

 

 

 

Όλεσ οι υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ ςε κάκε ενότθτα του ΤΕΥΔ κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από 

τον οικονομικό φορζα 

 

http://www.efeteio-thess.gr/web/
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία 

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων 

που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ 

ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο: 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝv 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV 

κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τo μζρoσ IV για κάκε ζνα από 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 

που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το 

άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα 

ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι 

κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvi 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvii· 
2. δωροδοκίαviii,ix· 
3. απάτθx· 
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσxi· 
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασxii· 
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiii. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxiv το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xv 

Εάν ναι, αναφζρετεxvi: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αυτοκάκαρςθ»)xviii; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxix: 

 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxx, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ) Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxi 

ΦΟΡΟΛ 

 

ΕΛΦΟΡΕ 

ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ 

ΑΦΑΛΛΘ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxii 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxiii; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxiv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxv  

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

[] Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxvii, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxix κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

*+ Ναι *+ Πχι 
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πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 

ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxx
; του: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

Πςον αφορά τισ οικονομικζσ-

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι διακιρυξθ, ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ 

. 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxi, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ 

που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxii: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:σ 

 

 

α)*……..+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxxxiii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα 

με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των 

ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 

εγγράφων που αναφζρονταιxxxiv, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxv. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 

ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο Εφετείο Θεςςαλονίκθσ- 
Πρόεδρο Επιτροπισ Διοίκθςθσ, Διαχείριςθσ και Λειτουργίασ του Δικαςτικοφ Μεγάρου 
Θεςςαλονίκθσ, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν 
τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του 
παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για το ςκοπό τθσ διαδικαςίασ 
ςυνοπτικοφ δθμόςιου ενιαίου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ του δικτφου 
του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ, ςφμφωνα με τθν με αρικμ. πρωτ. 1946/2021 
ςχετικι διακιρυξθ που δθμοςιεφτθκε ςτθ Διαφγεια, ςτο ΚΗΜΔΗΣ και ςτο www.efeteio-
thess.gr/web.  
 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+ 

  

http://www.efeteio-thess.gr/web
http://www.efeteio-thess.gr/web
http://www.efeteio-thess.gr/web
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i

i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  
 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 
 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι 
το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
iv

 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
v
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του 
Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
vi

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 
κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
vii

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
viii

 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 
του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
x
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ 

ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν 
Πρωτοκόλλων. 
xi
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι 
αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
xii

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
xiii

 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
xiv

 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και 
όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
xv

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xvi

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xvii

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xviii

 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που 
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
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xix

 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
xx

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
xxi

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό 
που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 
73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
xxii

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xxiii

 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
xxiv

 Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxv

 Άρκρο 73 παρ. 5. 
xxvi

 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxvii

 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
xxviii

 Ρρβλ άρκρο 48. 
xxix

  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxx

 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 
xxxi

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 
υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
xxxii

 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
xxxiii

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει 
να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
xxxiv

 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
xxxv

 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ 
ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




