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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ : 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για το 

έργο «ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών 

εγκατάστασης και υποστήριξης της λειτουργίας 

του εξοπλισμού και του λογισμικού στα εκλογικά 

τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 3.11.2019» 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

CPV 

 
72253200-5 

Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
60.000 €   (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

 74.400 €   (με ΦΠΑ 24%) 

Ταχ.Δ/νση: Νίκης 4 
10563  ΑΘΗΝΑ 

e-mail:prom@central.tee.gr 
Ιστότοπος:www.tee.gr 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
του Τ.Ε.Ε., από τον ΚΑ 2329.01 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 
ΤΕΕ 

18708 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/08/2019 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και υποστήριξης της 

λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού στα εκλογικά 
τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 3.11.2019 

(τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  1 17 τ ο υ  Ν . 4 4 1 2/1 6) 

 
ΑΘΗΝΑ 2019 

 
 
  

http://www.hsppa.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

μόνο την τιμή 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία : 02/09/2019 
Ημέρα : Δεύτερα 
Ώρα :  12:00 πμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία : 02/09/2019 
Ημέρα : Δεύτερα 
Ώρα :  12:00 πμ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφεία T.Ε.Ε., Νίκης 4, 

7
ος

όροφος, αίθουσα 709, 10563 ΑΘΗΝΑ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
 

72253200-5 
Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 

 

KA 
ΚΑ 2329.01 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ε. 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τρεις (3)μήνες 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,07% 
υπέρ της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του 
Ν.4412/2016,  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 
3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

(ΑΡΘΡΟ 64 Ν.4172/2013) 

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 64 του Ν.4172/2013. 

ΚΥΑ 1191/2017 
(ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) των 
Υπουργείων Οικονομικών και 

Δικαιοσύνης 

Παρακράτηση φόρου 0,06% υπέρ της Αρχής εξέτασης 
προδικαστικών προσφυγών, ΚΥΑ 1191/2017(ΦΕΚ 969/Β/22-03-
2017) των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καθώς και 
κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.καθώς και κάθε άλλη νόμιμη 
κράτηση. 
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

 

Επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(εφεξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ήΤ.Ε.Ε.) 

Ταχυδρομικήδιεύθυνση ΝΙΚΗΣ 4, ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

ΤαχυδρομικόςΚωδικός 10563 

Τηλέφωνο 2103291200 (κέντρο) 

Γενική Διεύθυνση 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού 

 
 
 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο prom@central.tee.gr 

Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο (URL) 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/promitheies/ 

 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1  Ο τίτλος της σύμβασης είναι: 

«Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και υποστήριξης της λειτουργίας του 

εξοπλισμού και του λογισμικού στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 3.11.2019». 

 
2.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  (Άρθρο 6Ν.4412/2016) όπως ισχύει 
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τρεις (3) μήνες, χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 
ευρώ και η συνολική αξία αυτής στο ποσό των 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
 Για τη δέσμευση του ποσού, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τ.Ε.Ε. με 
Αρ. Πρωτ. ΔΟΥ/561/11.2.2019. 
 

 
2.3 Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016) όπως ισχύει 
 

Το Έργο του Αναδόχου παρέχεται σε χώρο κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο, ώστε να 
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες και τους σκοπούς του έργου που διαθέτει ή θα συστήσει για το σκοπό 
αυτό ο Ανάδοχος και σε όποια άλλα σημεία προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Έργου, χωρίς 
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.   
Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση ορίζεται η έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του (π.χ. Η/Υ, λογισμικό εφαρμογών, εκτυπωτές, λογισμικό επικοινωνιών, modems, 
κλπ.). 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και να συμμετέχει σε συσκέψεις 
για την πρόοδο του Έργου.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε έξοδα μετακίνησης ή διαμονής των 
προσώπων που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκπόνηση του Έργου.   
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Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα προσθαφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στις πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στη Βάση Δεδομένων του παρόντος έργου καθώς και αλλαγών στους τρόπους 
αναζήτησης των πληροφοριών ή στον τρόπο χρήσης του εξοπλισμού των μελών της Αναθέτουσας 
Αρχής κατά την απόλυτη κρίση της και κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης της 
Αναθέτουσας Αρχής (και ενδεχόμενης σχετικής εκπαίδευσης των μελών του ΤΕΕ). 
Η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση της διαμόρφωσης 
και κατάστασης του έργου. 

 
2.4  Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε τουΝ.4412/2016) 
 
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού και τον χειρισμό 
του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταμέτρηση των ψηφοδελτίων 
των εκλογών του ΤΕΕ.   
 
Το ΤΕΕ έχει αναπτύξει λογισμικό υποστήριξης της διενέργειας των εκλογών, το οποίο περιλαμβάνει ειδικό 
λογισμικό διαχείρισης υποψηφιοτήτων, λογισμικό παραγωγής και ελέγχου των ψηφοδελτίων, λογισμικό 
σάρωσης, αναγνώρισης και ελέγχου των ψηφοδελτίων  και  λογισμικό έκδοσης των αποτελεσμάτων τοπικά και 
πανελλαδικά. Η ανάπτυξη του υπάρχοντος λογισμικού έχει βασιστεί στην τεχνολογία αναγνώρισης χειρόγραφων 
χαρακτήρων και αναγνώρισης εντύπων της ABBYY Flexi Capture 11 ενώ τα στοιχεία καταχωρούνται σε RDBMS 
ORACLE μέσω του οποίου εφαρμόζονται οι επιχειρησιακοί κανόνες διενέργειας, καταμέτρησης και έκδοσης των 
αποτελεσμάτων των εκλογών του ΤΕΕ. 
 
Οι εκλογές διενεργούνται πανελλαδικά και το σύστημα καταμέτρησης εγκαθίσταται σε κάθε εκλογικό τμήμα. 
Συνημμένα υπάρχει ο πίνακας κατανομής των εκλογικών τμημάτων των εκλογών ΤΕΕ που διενεργήθηκαν το 2016 
και ο οποίος θα τροποποιηθεί μερικώς σύμφωνα με τις ανάγκες του ΤΕΕ. 
 
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, υποστήριξης και χειρισμού του λογισμικού, 
έτσι ώστε η έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών να διενεργηθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. 
 
Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου και οι ειδικότερες απαιτήσεις αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
3.1 Διάρκεια σύμβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 τουΝ.4412/2016) όπως ισχύει 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι την  3η Νοεμβρίου 2019 ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα οριστεί με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΤΕΕ. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται : 
4.1  Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
όπως ισχύουν και ιδίως από : 

 Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και2014/25/ΕΕ)», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

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

 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου1& 3. 

 Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011γιατηνκαταπολέμησητωνκαθυστερήσεωνπληρωμών στις εμπορικέςσυναλλαγές». 

 Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους μεκλήρωση». 

 Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ΔημοσίωνΣυμβάσεων…» ως ισχύει. 

 Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών καιΔικτύων». 

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

 Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας». 

 Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως15. 

 Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και  
στοιχεία». 

 Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄3698). 

 Το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού 

Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 1486/84(ΦΕΚ 161/Α/18.10.84) «Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας». 

 Τη με αριθμ. Α38/Σ19/2019 (ΑΔΑ : 780946Ψ842-5ΧΒ) Απόφαση της ΔΕ του Τ.Ε.Ε. που αφορά την  

«Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εγκατάστασης 

και υποστήριξης της λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού στα εκλογικά τμήματα για 

τις εκλογές ΤΕΕ της 3.11.2019». 

 Τη με αριθμ. ΔΟΥ/561/11.2.2019 (ΑΔΑ: 638Χ46Ψ842-64Μ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για 

την πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης & δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης, σύμφωνα με 

Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

 Τη με αριθμ. Α30/Σ21/2019 (ΑΔΑ : 9ΞΝ746Ψ842-ΗΗΡ) Απόφαση της ΔΕ του Τ.Ε.Ε. που αφορά την  

Κήρυξη άγονου του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ανάθεση για την παροχή 

υπηρεσιών εγκατάστασης και υποστήριξης της λειτουργίας του εξοπλισμού και του 

λογισμικού στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 3.11.2019». 

 Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου 

«Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και υποστήριξης της λειτουργίας του 

εξοπλισμού και του λογισμικού στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 3.11.2019». 
• Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), 

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας ως 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
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ισχύουν, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητάπαραπάνω. 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ  (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) όπως ισχύει 
 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικού φορέα κατά την έννοια του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
κείμενες διατάξεις.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 του Ν.4412/2016 
όπως ισχύει). 
 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει  με τη  «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117  του 
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, που εδρεύουν στην ημεδαπή, 
στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και στα Κράτη Μέλη 
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν.2513/1997 Α’ 139) 
ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς και σε Κράτη, τα οποία έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων.  
Τα μέλη των ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης στην 
περίπτωση που θα τους ανατεθεί το έργο.  
Ειδικότερα για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά:  

 είτε από κάθε συμμετέχοντα στην ένωση.  

 είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  
 
Σε περίπτωση κατακύρωσης, η αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη των μελών της ένωσης εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του έργου – επί του συνόλου της 
προσφοράς – που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της ένωσης, καθώς και ο επικεφαλής της ένωσης.  
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Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, με την αίτηση συμμετοχής τα μέλη της ένωσης υποβάλλουν 
δήλωση περί ορισμού του κοινού εκπροσώπου της ένωσης και του αναπληρωτή του. Ο κοινός εκπρόσωπος 
της ένωσης θα πρέπει να ανήκει στο επικεφαλής μέλος της Ένωσης.  
Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση ένωσης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού επιφέρει τον αποκλεισμό του 
διαγωνιζομένου σχήματος από τη διαδικασία. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε 
λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης της σύμβασης 
με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους, δύνανται ωστόσο να προτείνουν αντικατάσταση του συγκεκριμένου 
μέλους και η αποδοχή της είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.  
Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί συγχώνευση, σύμφωνα με την έννοια των 
οδηγιών 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ. μεταξύ νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε διαφορετικές 
προσφορές, τότε το νομικό πρόσωπο που είναι απόρροια της συγχώνευσης θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα 
από μία εκ των δύο προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η ικανότητα συμμετοχής του συγκεκριμένου 
σχήματος κρίνεται με βάση τα εναπομείναντα μέλη του σχήματος.  
Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την 
εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό 
υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.  
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε περισσότερες της μιας προσφορές στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού αλλιώς απορρίπτονται όλες.  
Στο διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης και εξωχώριες (off-shore) εταιρίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.3310/2005, 
όπως ισχύει.  
 
 

Β. Αποκλείονται από τη διαδικασία του Διαγωνισμού όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: (Άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει). 
 

1. Υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α· 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

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

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

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),  
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

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

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού 

φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετακλητη καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
 
 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, 

εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και  

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα 

παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους, 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων 

που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

δ) εάν η αναθετουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` 

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

ε) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
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βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου,  

ζ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

στ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

η) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016 , δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ι) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  

ια) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση,  

ιβ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του.  

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 

έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων 1 και 2. 

 

Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται σε κάθε μέλος 

της ένωσης χωριστά και συμπαρασύρουν την υποψηφιότητα της ένωσης. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την κατάσταση των υποψηφίων, να απευθυνθεί 

στις αρμόδιες αρχές, για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν 

έναν υποψήφιο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία 

των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου 

είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των 

διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου του υποψηφίου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των 

στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου, όταν 

αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή ή γνήσια. Η 

απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται 

ο διαγωνισμός.  
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ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   (Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 Ν.4412/2016) όπως ισχύει 
 
 
8.1.  Έγγραφα σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016  για τον 
παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από το Τ.Ε.Ε. 
 
8.2 Σειρά ισχύος 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε  αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειράισχύος: 
1. H Σύμβαση. 
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από το Τ.Ε.Ε. 
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά τουαναδόχου.  
 
8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα  της σύμβασης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα 
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ε. 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/promitheies/. 
Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τoΤ.Ε.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: Τ.Ε.Ε, Νίκης  4, Αθήνα, 3

ος

όροφος, γραφείο 310 - 311, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
8.4 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες  (άρθρο 121 τουΝ.4412/2016) όπως ισχύει 

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για τον διαγωνισμό, το 

αργότερο 6 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται 

εγγράφωςαπό το Τ.Ε.Ε. και θα αναρτώνται συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/prom του Τ.Ε.Ε., το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να  επικαλεσθεί  προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους του Τ.Ε.Ε. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016) όπως ισχύει 
 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από 
την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 
του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως  απαράδεκτη. 
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97 
του Ν.4412/2016. 
 
 
 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/prom
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ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν.4412/2016. 
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το   Ν.3861/2010. 
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των 
παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς, κ.λπ.) θα αναρτηθεί και στο δικτυακό τόπο  
του Τ.Ε.Ε.:http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/promitheies/. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  (Άρθρο 86  Ν.4412/2016) όπως ισχύει 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 
4412/2016) όπως ισχύει 
 
12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο 
καιαποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί 
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται 
σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016. 
 
12.2 ΤΕΥΔ(Άρθρο79 παρ.4 του ν. 4412/2016)   Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
συντάχθηκε, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται 
στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας τουΤ.Ε.Ε. σε δύο μορφές αρχείου: 
Αρχείο pdf αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης& 
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για 
τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το 
υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή. 
 
12.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Γ) είναι οι εξής: 
 
 

Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση για έναν  από 
τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α τουΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 

 
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος 
ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 
 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
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για την καταβολή τους. 

 
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 
Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 
Το Τ.Ε.Ε. μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι 
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
 
Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 
και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
 
Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ως 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της 
παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 Ν. 4144/2013. 
 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα 
πεδία. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, το ΤΕΕ αποκλείει 
έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β,  Γ,  Δ & Ε. 
 

Το Τ.Ε.Ε. μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β, Γ, Δ, Ε και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 20 της παρούσας 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 
 
12.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από το ΤΕΕ και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VI) 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί 

από το Τ.Ε.Ε., όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Γ της παρούσας. 
- Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς 
- Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς. 
- Το μέρος ΙΙΙ συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς. 
- Το μέρος ΙV συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς. 
- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 
κατά νόμο υπόχρεου/ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
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Επισημαίνεται ότι: 

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα 
ΤΕΥΔ. 

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης  χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και VI (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας). 

 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.  
 
12.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)όπως ισχύει 

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο,εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία  για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης. 
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α . [Τρόπος 
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις  πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους  ερωτήματα α, β και γ. 
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και VI. 
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι του Τ.Ε.Ε. αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

12.6 Οικονομική Επάρκεια του Υποψηφίου 

Ειδικότερα για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη 
χρηματοοικονομική επάρκεια ως εξής:   
Χρηματοοικονομική επάρκεια για την ανάληψη της υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, 
θα πρέπει να παρουσιάζουν κατά τις τελευταίες τρεις διαχειριστικές χρήσεις μέσο όρο κύκλου εργασιών ίσο 
ή ανώτερο του 200 % του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) του υπό προκήρυξη έργου.  
 Προς απόδειξη της χρηματοοικονομικής τους επάρκειας, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι μέλη 
κάθε διαγωνιζομένου, θα πρέπει να υποβάλλουν εντός του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης τα 
απαραίτητα εκείνα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη χρηματοοικονομική τους επάρκεια και φερεγγυότητα, 
προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:  

 Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού, ή αποτελεσμάτων χρήσης του 
διαγωνιζόμενου κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και σε περίπτωση που 
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος (Income Tax Filings) ή 
Εκκαθαριστικά Σημειώματα (Income Tax Returns) ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά.  

 Οι οικονομικές καταστάσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να υποβάλλονται όπως 
δημοσιεύτηκαν νομίμως. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης 
ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με κάποιο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να 
προσκομιστούν τα νόμιμα έγγραφα και δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών 
για την αντίστοιχη περίοδο. 

Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, δύναται να υποβάλει στοιχεία για τις οικονομικές χρήσεις που 
λειτουργεί. 
Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να πληρούνται από τα 
μέλη της ένωσης σωρευτικά. 
 
12.7 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου αρ. 75Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
 

Ειδικότερα για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη 
Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα ως εξής:  
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Πρέπει να διαθέτουν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική και τεχνική ικανότητα στο αντικείμενο 
του υπό διακήρυξη έργου που αποδεικνύεται :  

 από την ύπαρξη της κατάλληλης δομής και οργάνωσης, προκειμένου να αποδειχθεί ότι είναι σε 

θέση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του έργου,  

 από την ύπαρξη της ειδικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο αντικείμενο του έργου, και 

συγκεκριμένα την υλοποίηση τουλάχιστον ενός παρόμοιου έργου κατά τα τελευταία 5 χρόνια, που 

να καλύπτουν, στο σύνολό τους, τον τομέα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης εκλογικής διαδικασίας, 

 Να διαθέτουν δικό τους προσωπικό για την υποστήριξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και 

καταμέτρησης που να καλύπτει κατά τουλάχιστον 80% τα εκλογικά Τμήματα του ΤΕΕ. 

 από το στελεχιακό δυναμικό που θα διαθέσει ο διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση του έργου (ομάδα 

έργου). 

 Λόγω της ειδικής φύσης του έργου, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν ειδική εμπειρία στο 

αντικείμενο του έργου. Για την επιλογή τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και τεχνική ικανότητα για 

την επιτυχή  υλοποίηση του έργου.   

Για τη διαπίστωση της ύπαρξης της επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας, οι διαγωνιζόμενοι θα 
υποβάλουν εντός του φακέλου δικαιολογητικά κατακύρωσης τα ακόλουθα στοιχεία από τα οποία θα 
προκύπτει ότι:  

 Διαθέτουν την κατάλληλη δομή και οργάνωση προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις του έργου. 

 Διαθέτουν την ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.  

 Διαθέτουν ποιοτικά και ποσοτικά το στελεχειακό δυναμικό που κατ΄ ελάχιστον απαιτείται για τη 
συγκρότηση της ομάδας έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω. 

 Ύπαρξη ελάχιστα απαιτούμενης δομής και οργάνωσης - Σύντομη Περιγραφή της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας (προφίλ) του διαγωνιζομένου – επιχειρηματική δομή και μεγέθη.  
Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

 Βασικά στοιχεία διαγωνιζομένου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλ/fax, όνομα αρμοδίου εκπροσώπου για 
την προσφορά). 

 Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής, του στελεχειακού δυναμικού και των δραστηριοτήτων του 
διαγωνιζομένου. 
Στην περίπτωση Ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να 
παρέχονται για κάθε μέλος της. 

 Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον 
παρακάτω πίνακα στον οποίο θα αναφέρεται, για κάθε υπεργολάβο το μέρος (ή τα μέρη) του έργου 
τα οποία θα αναλάβει, συνοδευόμενο από δήλωση συνεργασίας του κάθε υπεργολάβου με την 
οποία αναλαμβάνει τη δέσμευση να υλοποιήσει το μέρος του έργου που αναφέρεται. 

 
 

Περιγραφή τμήματος Έργου που 
προτίθεται ο διαγωνιζόμενος να 

αναθέσει σε Υπεργολάβο 
Επωνυμία Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

   

 
 





Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και 
υποστήριξης της λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 

3.11.2019» 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ σελίδα 16  

Στην περίπτωση αυτή, εάν ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομιστούν και 
νομιμοποιητικά έγγραφα του υπεργολάβου από τα οποία προκύπτει ότι έχει συσταθεί και 
λειτουργεί νόμιμα και ποια πρόσωπα τον εκπροσωπούν έναντι τρίτων. 
 Ειδική τεχνογνωσία - Στοιχεία που αποδεικνύουν την ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία του 
διαγωνιζομένου για τα δεκαπέντε τελευταία έτη στο αντικείμενο του έργου.   

 Στην ενότητα αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ένα (1) 

τουλάχιστον παρόμοιο έργο/υπηρεσία τα τελευταία πέντε (5) έτη, που να καλύπτουν, στο σύνολό 

τους, τον εξής τομέα: Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων σε εκλογικές διαδικασίες κλίμακας 

(εκλογικά τμήματα-ψηφοφόροι) τουλάχιστον ίσες ή ευρύτερες από του ΤΕΕ.   Ο υποψήφιος καλείται 

να επιλέξει ένα(1) τουλάχιστον συναφή έργο/υπηρεσία που έχει υλοποιήσει/υλοποιεί επιτυχώς τα 

τελευταία  πέντε έτη και να τα παρουσιάσει σε έναν κατάλογο έργων. Ειδικότερα, ο διαγωνιζόμενος 

υποβάλει συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Οι φορείς (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) για τους οποίους υλοποίησε/υλοποιεί τα έργα και χρονολογία 
ανάληψης των έργων 

- Διάρκεια και Προϋπολογισμός των έργων 
- Αντικείμενο των έργων 
- Ρόλος του διαγωνιζομένου (κύριος συμβαλλόμενος, κ.λπ.) 
 
O Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:  

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 
(από - έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(σε ευρώ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 

1      

2      

3      

 
 

 Τα ανωτέρω έργα, για να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση του διαγωνιζομένου, πρέπει να 
συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία: 

- αντίγραφο σύμβασης και όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ τιμολόγια πληρωμών), 
προκειμένου να αποδεικνύεται η υλοποίηση του έργου.  

 Από τα παραπάνω έργα θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά ένα (1) τουλάχιστον έργο, το οποίο 
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον διαγωνιζόμενο.  

Στην περίπτωση Ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να παρέχονται 
συγκεντρωτικά για όλα τα μέλη της Ένωσης. 

Επαρκής στελέχωση ομάδας έργου (εικοσαμελής προτεινόμενη ομάδα έργου) 
Τα στοιχεία απόδειξης της οικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας  των άρθρων 
12.6 και 12.7 της παρούσας διακήρυξης, δηλώνονται στο ΤΕΥΔ (βλ. παράρτημα Γ της παρούσας) και 
προσκομίζονται τα στοιχεία τεκμηρίωσής του στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με 
το αρ. 20 της παρούσας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος.  
 
 
Υπεργολαβία (αρ. 58του N.4412/2016)όπως ισχύει 
 

 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους 
μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Τ.Ε.Ε., η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση του, σε όλως 
εξαιρετικές περιπτώσεις. 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προβεί σε τέτοια ενέργεια, χωρίς τη σχετική έγγραφη έγκριση του Τ.Ε.Ε., 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 
και 121 του N.4412/2016)όπως ισχύει 
 
13.1  Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΤΕΕ, στη διεύθυνση : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
Νίκης 4, Αθήνα, 7οςόροφος, γραφείο 709, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 
02/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & 
έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 
 
13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αρχής, στην διεύθυνση: ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, Νίκης 4, 10563 Αθήνα.  
Οι προσφορές υποβάλλονται με : 
(α)  με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε. είτε 
(β)  με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς το Τ.Ε.Ε. 
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω, 
οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε., το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 02/09/2019, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. Το Τ.Ε.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν το Τ.Ε.Ε. 
ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στο Τ.Ε.Ε. με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω 
ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από  την Υπηρεσία και 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού  προ της  εκπνοής  της προθεσμίας παραλαβής προσφορών που 
ορίζεται στο επόμενο εδάφιο γ. 
(γ) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις 
02/09/2019, ημέρα Δευτέρα και από ώρας 11:30 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 
12:00 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών). 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο  
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την 
ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από το Τ.Ε.Ε. ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε.) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Το Τ.Ε.Ε. παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
 α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 
 β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι 
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από το Τ.Ε.Ε.να παρατείνει τις προθεσμίες. 
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ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
- ΓΛΩΣΣΑ  - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016)όπως ισχύει 

 
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
 
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος 
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 
 

Προς το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………... 
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης τις 
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

Για το Συνοπτικό Διαγωνισμό: 
«Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και υποστήριξης της λειτουργίας του 
εξοπλισμού και του λογισμικού στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 3.11.2019» 

 
 Αριθμός Πρωτ. Τ.Ε.Ε. : 18708/06.08.2019 

Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.) 
(Δ/νση : Νίκης 4, 10563 -  Αθήνα) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 02/09/2019 

 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 
 
α) Επιστολή καταγραφής στοιχείων που περιλαμβάνονται στον κύριο φάκελο. 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 14.2.A της 
παρούσας). 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 14.2.B της 
παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
με τις ίδιες ενδείξεις. 
δ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο 
της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
  

14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 
 
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο 
του φακέλου (π.χ. Δικαιολογητικά κ.λπ.).  
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς 
και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.  
 
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
 
Όλες οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας 
υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
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τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων 
της Προκήρυξης.  
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς 
απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη", συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κ.λπ.  
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, 
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το 
ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να 
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. 
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για 
τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε 
συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.  
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται 
μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το Έργο.  
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα 
ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.  
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014(Α` 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
  

14.2.Α   Δικαιολογητικά Συμμετοχής  (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)όπως ισχύει 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής: 
1. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας. 
2. την Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24.1 της παρούσας.  
3. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο 
Δικαιολογητικών», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική 
τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  

α. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα 
πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.  
β. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.  
γ. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ ΟΧΙ, εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.  
 

 
 
 
14.2.Β  Τεχνική προσφορά 
 
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά»  περιέχει: 
 

 





Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και 
υποστήριξης της λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 

3.11.2019» 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ σελίδα 20  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην οποία 
δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τους όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτές 
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. 
 
2. Τεχνική Περιγραφή 

Στην ενότητα αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική του πρόταση για την 
υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου της 
προκήρυξης,  τη μεθοδολογία υλοποίησής του, το οργανωτικό σχήμα της Ομάδας, και την περιγραφή των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Μέρους Α’ της Προκήρυξης.  

 
14.2.Γ   Οικονομική προσφορά  (Άρθρο 95 Ν.4412/2016) 
 
1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 

(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης, και  αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
Τ.Ε.Ε.με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και 
σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά 
υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του νομικού προσώπου και σε 
περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την  αποτελούνείτε από τον κοινό εκπρόσωπό 
τους. 

 
2. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή. 
Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) θα δοθεί με μια και μοναδική 
τιμή, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της διακήρυξης και των αναφερομένων στην 
παρούσα παράγραφο. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση,εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.για τις προσφερόμενες υπηρεσίες «ανάθεσης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Συμπληρωμένο 

Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

της παρ.4 του άρθρου 79 

του Ν.4412/2016 

(παράρτημα III)  

 

ΝΑΙ  

Νομιμοποιητικά έγγραφα 

των συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό,σύμφωνα με 

το Παράρτημα της 

παρούσας Διακήρυξης. 

 

ΝΑΙ  

Εφόσον ο υποψήφιος 

συμμετέχει με 

αντιπρόσωπό του, 

υποβάλλει μαζί με την 

προσφορά και παραστατικό 

εκπροσώπησης.  

 

ΝΑΙ  





Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και 
υποστήριξης της λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 

3.11.2019» 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ σελίδα 21  

για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και υποστήριξης της λειτουργίας του εξοπλισμού και του 
λογισμικού στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 3.11.2019» στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη και για το ζητούμενο διάστημα.  
Οι προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά συμπληρωμένο, στο σύνολο των πεδίων, το ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 68 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει, από τον οποίο προκύπτει το συνολικό κόστος των 
προσφερόμενων υπηρεσιών άνευ Φ.Π.Α και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα 
αιτιολογεί και θα δικαιολογεί πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα. 

Το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών «ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών 
εγκατάστασης και υποστήριξης της λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού στα εκλογικά 
τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 3.11.2019», είναι το ποσό που έχει συμπληρωθεί στο πεδίο α/α 1 : 
«ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και στο πεδίο με α/α 2 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος  Β΄ της παρούσας 
διακήρυξης. 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή 
στο πεδίο α/α 1 (αριθμητικώς) και α/α 2 (ολογράφως) του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του 
Παραρτήματος  Β΄ της παρούσας διακήρυξης. 
 Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ. 

 
3. Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα το Τ.Ε.Ε. μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15:  Εναλλακτικές Προσφορές (Άρθρο 57 Ν.4412/2016) 

 

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο 
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.  
Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων της προκήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς και θα διευκρινίζεται ότι 
πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.  
 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

 

Οι τιμές της Προσφοράς θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.  
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.  
Προσφορά που δε δίδει  τιμή σε Ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, 
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών 
ή να τους τροποποιήσουν.  
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Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του Έργου ή με διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά φάση 
υλοποίησης του Έργου.  
Δεν γίνονται επίσης δεκτές υπερβολικά χαμηλές οικονομικές προσφορές, κατά την έννοια του ανάλογου 
άρθρου της παρούσας.  
Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Έργου. Προσφορές που θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 17: Λοιπά στοιχεία 
- Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα.  
- Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και 
γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 
- Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ 2  

τουΝ.4412/2016) - άρθρο 68Ν.3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 Ν. 
4144/2013 - ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016)όπως ισχύουν 

 
18.1 Έναρξη διαδικασίας 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που 
κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια Επιτροπή κηρύσσεται από τον/την Πρόεδρο 
αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης υποβολής αυτών.Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την 
ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από 
τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την 
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική 
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
18.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο 
όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 
που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους 
των εγγράφων της σύμβασης. 
 
18.3 Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 





Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και 
υποστήριξης της λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 

3.11.2019» 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ σελίδα 23  

σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν 
αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν 
συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει 
πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως  άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι τη λήξη της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 
των πεδίων με α/α 1 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» ή α/α 2 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το Τ.Ε.Ε. επιλέγει τον προσωρινό 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει 
την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 
 
Τελική αξιολόγηση:  

Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον 
συμφέρουσας Προσφοράς βάσει τιμής.  
 
Για υπερβολικά χαμηλές οικονομικές προσφορές, οι οποίες υπολείπονται του 50% του προϋπολογισμού της 
προκήρυξης, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις και αναλυτική τεκμηρίωση από τον 
υποψήφιο, ώστε να διασφαλισθεί η πληρότητα, η ποιότητα και η επάρκεια του παραδοτέου. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει τις απαντήσεις του Αναδόχου ελλιπείς, γενικευμένες, ανακόλουθες κ.λπ., μπορεί να 
απορρίψει την οικονομική του προσφορά.  
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον 
τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με την οικονομική 
προσφορά του συμμετέχοντα.  
Από τον εν λόγω τελικό πίνακα κατάταξης προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, 
επικρατέστερος  Ανάδοχος. Επίσης συντάσσει πρακτικό για την έκδοση της σχετικής απόφασης προσωρινής 
κατακύρωσης το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας αρχής. Η 
κατάταξη ενός υποψηφίου στην πρώτη θέση του πίνακα τελικής κατάταξης δεν θεωρείται, άνευ ετέρου, 
κατακύρωση. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους 
συμμετέχοντες και καλείται ο Ανάδοχος, εντός προθεσμίας, που τη θέτει το αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 της προκήρυξης δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.  
Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες μαζί με 
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου 
σταδίου. Δύναται να εκδίδεται μία απόφαση με την οποία να επικυρώνονται τα αποτελέσματα ολων των 
σταδίων. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

(Άρθρο 103 Ν.4412/2016) όπως ισχύει 
 
19.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Τ.Ε.Ε. ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα 
δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο 
φάκελο,ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια Επιτροπή. 
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19.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 19.1 αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 

19.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 
ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β, ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις 
των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 
 

19.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 19.2, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης  [είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου] 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονταιμε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 Ν. 
4412/2016. 

19.5 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016)όπως ισχύει 
 
20.1  Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 
ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 19.1 της παρούσας είναι τα εξής : 
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες), αποσπάσμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα 
πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3 Α της παρούσας. 
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 
Ι)  για την καταβολή φόρων, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-
μέλους ή χώρας, 
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.  
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα): 
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, 
κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ  του άρθρου 
12.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3. 
ΙΙ) Για την περίπτωση Δ του άρθρου 12.3, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο 
μέρος λόγοι αποκλεισμού. 
 
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ υποβάλλεται : 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 
 
Ε) α) Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού ή αποτελεσμάτων χρήσης του 
διαγωνιζόμενου κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές  χρήσεις, καθώς και σε περίπτωση που 
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος (IncomeTaxFilings) ή 
Εκκαθαριστικά Σημειώματα (IncomeTaxReturns) ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά.  
Οι οικονομικές καταστάσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να υποβάλλονται όπως δημοσιεύτηκαν 
νομίμως. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων, αναφορικά με κάποιο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα νόμιμα έγγραφα και 
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών για την αντίστοιχη περίοδο. 
Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, δύναται να υποβάλει στοιχεία για τις οικονομικές χρήσεις που 
λειτουργεί. 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
ΣΤ)  Κατάλογος έργων στον οποίο ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει ένα (1) τουλάχιστον συναφές 

έργο/υπηρεσία σχετικά με υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων σε εκλογικές διαδικασίες κλίμακας 

(εκλογικά τμήματα-ψηφοφόροι) τουλάχιστον ίσες ή ευρύτερες από του ΤΕΕπου έχει υλοποιήσει/υλοποιεί 

επιτυχώς τα τελευταία πέντε έτη και να τα παρουσιάσει. Ειδικότερα, ο διαγωνιζόμενος υποβάλει 

συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Οι φορείς (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) για τους οποίους υλοποίησε/υλοποιεί τα έργα και 
χρονολογία ανάληψης των έργων 

- Διάρκεια και Προϋπολογισμός των έργων 
- Αντικείμενο των έργων 
- Ρόλος του διαγωνιζομένου (κύριος συμβαλλόμενος, κ.λ.π) 

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:  
 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

(από - έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(σε ευρώ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

1 
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Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

(από - έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(σε ευρώ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

2      

3      

 
Τα ανωτέρω έργα, για να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση του διαγωνιζομένου, πρέπει να συνοδεύονται 
από αποδεικτικά στοιχεία: 

 αντίγραφο σύμβασης και όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (π,χ τιμολόγια πληρωμών), 
προκειμένου να αποδεικνύεται η υλοποίηση του έργου.  

 από τα παραπάνω έργα θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά ένα (1) τουλάχιστον  έργο, το οποίο 
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον διαγωνιζόμενο.  

Στην περίπτωση Ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να παρέχονται 
συγκεντρωτικά για όλα τα μέλη της Ένωσης. 
Ζ) Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται  να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας του προσωπικού.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 21 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)όπως ισχύει 
 
21.1 Το Τ.Ε.Ε.κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 
του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 23 της παρούσας). 
 
21.2 Στη συνέχεια, το Τ.Ε.Ε. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 της 
παρούσας, καθώς και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 20 της παρούσας 
(εφόσον υφίσταται αλλαγή). 
 
21.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση β'της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 
 
21.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ε. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 22 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 91 Ν.4412/2016) 
 
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθ. 13.1 και 15 της 
παρούσας. 
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που 
τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες. 
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Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 
του Ν. 4412/2016. 
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες 
εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο102 του Ν. 4412/2016. 
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. 
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  (Άρθρο 127  Ν.4412/2016)όπως ισχύει 
23.1     Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης του Τ.Ε.Ε., η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από 
την συντέλεση της παράλειψης.Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε 
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης  
στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

23.2     Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η 
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση 
της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ηανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με 
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολήπαραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν ηένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

23.3     Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
 
23.4 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης 
ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής πουεκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 
παραγράφου,ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο 
π.δ.18/1989 (Α΄8). Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη 
τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 24 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Άρθρο 72  Ν.4412/2016)όπως ισχύει 
 

24.1 Εγγύηση Συμμετοχής 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισµό που ανέρχεται σε 
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ποσού του προϋπολογισµού προ ΦΠΑ. Η εγγύηση 
συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς λήγει, το Τ.Ε.Ε. µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός 
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ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησηςσυµµετοχής. 
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, 
δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης  δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε τηνπροσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας «άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής», ή την έκδοση απόφασης 
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης «ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
Προστασίας», ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον ταακόλουθα στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή(Τ.Ε.Ε.)προς την οποία απευθύνεται,  
δ) τον αριθµό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής ∆ιακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά  τους. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
Προσφορές χωρίς εγγύησης ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δε λαµβάνονταιυπόψη. 
 

24.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς το Τ.Ε.Ε. 
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 
 β) τον εκδότη, 
γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα  τα παραπάνω για  κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και  ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η)τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της  εγγύησης, 
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησηςολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
ια)τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικήςσύμβασης. 
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: α) 
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την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Τ.Ε.Ε.) προς την οποία απευθύνεται, δ) 
τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Τ.Ε.Ε. έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του 
Τ.Ε.Ε. αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
24.3 Εγγυητική προκαταβολής 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής 
προκαταβολής. 
 
24.4 Έκδοση εγγυητικών επιστολών 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο τουΤαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  με παρακατάθεση σε αυτό τουαντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης, 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
24.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  (άρθρο 106 Ν.4412/2016)όπως ισχύει 
 
Το Τ.Ε.Ε. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα 
έγγραφα της σύμβασης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,  
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον το Τ.Ε.Ε. ή τον φορέα για τον 
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  
ζ)  στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 
του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 26 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   (Άρθρο 219 Ν.4412/2016)όπως ισχύει 
 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται από το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016. 
 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 
παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές. 
 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στην 
παρούσα παράγραφο ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
 α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 
 
 β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220 Ν. 4412/2016. 
 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  (Άρθρο 203, 205, 205A& 218   

Ν.4412/2016)όπως ισχύει 
 
27.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του Τ.Ε.Ε., που είναι σύμφωνες με 
τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε  τριάντα(30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.  4412/2016 αποκλεισμός από 
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τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίωνσυμβάσεων. 
 
27.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τη σύμβαση, την Τεχνική του 
Προσφορά και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 
Σε περίπτωση πλημμελούς ή ατελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, ορίζεται ποινική ρήτρα 
ύψους εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε παράβαση ή πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων. Εάν η 
παράβαση αφορά το σύνολο των καθηκόντων, η ποινική ρήτρα ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1.000,00 €) εφ’ 
άπαξ, του Τ.Ε.Ε. έχοντος το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. 
Επίσης αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης, το Τ.Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, οπότε 
καταπίπτει σε βάρος του η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή, το Τ.Ε.Ε. διατηρεί το 
δικαίωμα να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, 
υποστεί και δύναται να αναθέσει την εκτέλεση των υπηρεσιών στον αμέσως επόμενο μειοδότη ή να 
προκηρύξει άλλο διαγωνισμό. 
 
27.3 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του Τ.Ε.Ε., μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Παρακολουθησης και Παραλαβής του ΤΕΕ. 
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Παρακολουθησης και Παραλαβής, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι 
αυτή να οριστικοποιηθεί. 
Δυνάμει του άρθρου 205 Α ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις  καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση  μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από 
την ημερομηνία της  κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 28 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

28.1 Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των 
όρων της παρούσης Διακήρυξης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του 
αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν 
στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου καιΤ.Ε.Ε. 
 
28.2 Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
δεδομένα, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών.  
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή 
της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα 
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πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η 
εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο 
απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες 
καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 29 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ,  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
29.1.  Χρηματοδότηση  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016) 
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας(από 
τον ΚΑ  2329.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Ε.»). 
 
29.2 Φόροι -Κρατήσεις 
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα και όπως τυχόν 
θα τροποποιηθούν στο μέλλον.  : 

 κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 
παρ 7 του Ν.4412/2016,επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω 
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

 παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικήςαξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 
4172/2013). 

 παρακράτηση φόρου 0,06% υπέρ της Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ΚΥΑ 
1191/2017(ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καθώς και κάθε 
άλλη νόμιμη κράτηση. 

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Τ.Ε.Ε.. 
 
29.3 Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν.4412/2016) 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση από την αρμόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. με βάση τα 
νόμιμα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της μηνιαίας 
παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι: 
1. Μηνιαίο Πρωτόκολλο Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής του Τ.Ε.Ε.. 
2. ΤιμολόγιοΠαροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα. 
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 
4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 26.2 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 30: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
30.1  Το Τ.Ε.Ε. μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

 
Αθήνα, 06/08/2019 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

Γιώργος Ν. Στασινός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ 
 
 
Οι υπηρεσίες εγκατάστασης αφορούν: 

 Η μεταφορά του εξοπλισμού της παρούσας Διακήρυξης και εγκατάσταση στα εκλογικά 
τμήματα 10 περίπου ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών (εξειδικεύεται σε αντίστοιχο 
πίνακα) θα γίνει με ευθύνη του ΤΕΕ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδέσει στους Η/Υ και 
τον περιφερειακό εξοπλισμό (scanner, εκτυπωτές).. 
Αναλυτικά ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει: 

 Σε όλα τα εκλογικά τμήματα τους νέους Η/Υ σύμφωνα με τις αναφερόμενες 
προδιαγραφές 

 Τους σαρωτές που θα παραχωρήσει το ΤΕΕ (Fujitsufi 5220-C, Fujitsufi 6130, fi-7140) 

 Σε όλα τα εκλογικά τμήματα τους εκτυπωτές που θα παραχωρήσει το ΤΕΕ 
(LexmarkE340, LexmarkE360, HPM401dn, HPP1606dnHP M401dn, HP P1606dn, HP 
M203dn, HP M404dn ή άλλο) 

 
Το ΤΕΕ θα παραδώσει στον Ανάδοχο πίνακες (βλέπε συνημμένο δείγμα «Πίνακας 
Εγκατάστασης & Ελέγχου Εξοπλισμού Εκλογικών Τμημάτων») που θα αναφέρουν για την 
κάθε πόλη τον χώρο παράδοσης – εγκατάστασης, την ποσότητα και το είδος του 
εξοπλισμού που θα παραδώσει ο ίδιος,  την ποσότητα και το είδος του εξοπλισμού που θα 
του παραδώσει το ΤΕΕ και πίνακα ελέγχου της συνολικής εγκατάστασης και διασύνδεσης. 
Σε περίπτωση βλάβης σε εξοπλισμό που θα παράσχει το ΤΕΕ ο Ανάδοχος δεν φέρει 
ευθύνη αλλά είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει εναλλακτικό εξοπλισμό που θα του 
παρασχεθεί από το ΤΕΕ και να τον υποστηρίξει κατά την διαδικασία της καταμέτρησης 

 Παραμετροποίηση των συστημάτων διασύνδεσης (LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN) 
ανάλογα με την γεωγραφική θέση του εξοπλισμού (εξειδικεύεται σε αντίστοιχο πίνακα) 
και δοκιμή της διασύνδεσης. Οι κωδικοί πρόσβασης και η αριθμοδότηση του δικτύου θα 
δοθούν από το ΤΕΕ 

 Παραμετροποίηση του λογισμικού υλοποίησης VPN  το οποίο θα παρέχει το ΤΕΕ 

 Εγκατάσταση μέρους του λογισμικού του ΤΕΕ που αφορά το λογισμικό σάρωσης, 
αναγνώρισης και ελέγχου των ψηφοδελτίων και το λογισμικό έκδοσης των 
αποτελεσμάτων τοπικά στα εκλογικά τμήματα 

 Την αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού και τη συσκευασία του, την καταμέτρησή του και 
τη μεταφορά του στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα, με μεταφορική εταιρεία ή 
εταιρεία ταχυμεταφορών που θα υποδειχθεί από το ΤΕΕ περίπου δέκα (10) ημέρες πριν 
από την διενέργεια των εκλογών. Το κόστος της μεταφοράς αυτής θα καλυφθεί από το 
ΤΕΕ. 

 
Οι υπηρεσίες υποστήριξης αφορούν: 

 Την άρση βλαβών του εξοπλισμού στα εκλογικά τμήματα σε χρόνους απόκρισης, που 
δίνονται στον αντίστοιχο πίνακα. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα διαθέσει το 
κατάλληλο προσωπικό σε αντίστοιχη διασπορά, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα εκλογικά 
τμήματα. Το χρονικό διάστημα κάλυψης θα είναι : η ημέρα διενέργειας των εκλογών, η 
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προηγούμενη και οι 2 επόμενες. Η υποστήριξη θα παρέχεται καθ’ όλη την διάρκεια του 
24ώρου και για τις 3 ημέρες. 

 Την καταγραφή με ειδικό λογισμικό των ψηφισάντων καθόλη την διάρκεια της 
ψηφοφορίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εύρεση του ψηφοφόρου από τον 
ηλεκτρονικό κατάλογο, την ταυτοποίησή του και την καταχώρηση ότι ψήφισε. Επίσης θα 
εκδίδονται περιοδικές καταστάσεις ψηφισάντων και κατά το τέλος της ψηφοφρίας 
οριστικοποίηση του καταλόγου ψηφισάντων και εκτύπωσή του. Η υπηρεσία αυτή θα 
παρασχεθεί σε κάθε εκλογικό τμήμα από τις 07:00 το πρωί της ημέρας διενέργειας των 
εκλογών μέχρι περίπου τις 19:00 (με δυνατότητα ολιγόωρης παράτασης σε περίπτωση 
καθυστερημένης προσέλευσης ψηφοφόρων). 

 Την σάρωση των ψηφοδελτίων την ημέρα διενέργειας των εκλογών κατά την διαδικασία 
καταμέτρησης των αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα διαθέσει 
προσωπικό (1 τουλάχιστον σε κάθε εκλογικό τμήμα) το οποίο θα εκπαιδευτεί με την 
εποπτεία και την πιστοποίηση του ΤΕΕ στην λειτουργία όλου του περιβάλλοντος 
διενέργειας των εκλογών. (καταγραφή ψηφισάντων και σάρωση και αναγνώριση 
ψηφοδελτίων). Το προσωπικό αυτό θα είναι διαθέσιμο μία ώρα (περίπου 18:00) πριν την 
έναρξη της σάρωσης των ψηφοδελτίων και μέχρι το τέλος της καταμέτρησης και της 
έκδοσης των αποτελεσμάτων σε κάθε εκλογικό τμήμα. 
 
Για τις υπηρεσίες υποστήριξης που περιγράφονται παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η 
φυσική παρουσία ενός (1) τουλάχιστον ατόμου από το προσωπικό του αναδόχου καθ’ όλη 
την διάρκεια του 24ώρου της ημέρας διενέργειας των εκλογών και όσων μετέπειτα 
απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων προκειμένου να 
είναι άμεση η αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος υλικού ή/και λογισμικού 
παρουσιαστεί. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο στην άριστη 
εγκατάσταση / παραμετροποίηση / χρήση του Η/Υ και των περιφερειακών συσκευών σε 
επίπεδο υλικού (hardware) και λογισμικού (software) καθώς και της αντίστοιχης επιλογής 
διασύνδεσης του εκάστοτε εκλογικού τμήματος (LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN). 
 
Οι ρυθμίσεις του εξοπλισμού θα υποδειχθούν από το προσωπικό του ΤΕΕ.  
 
Η ευθύνη του ΤΕΕ περιορίζεται στην παροχή δικτύου κατάλληλης ηλεκτρικής ισχύος, 
Ethernet, WirelessEthernet, ΑDSL ή PSTN. Όλα τα παραπάνω δίκτυα θα είναι ήδη 
εγκαταστημένα σε απόσταση μερικών μέτρων από τον χώρο που θα διατεθεί. 

 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δείξει στην προσφορά του, ότι είναι σε θέση να εγκαταστήσει 
και να παραμετροποιήσει το προσφερόμενο λογισμικό, σύμφωνα με τα συνημμένα 
διαγράμματα. Για το λόγο αυτό, η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά 
στοιχεία, που να αποδεικνύουν εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Κατά την υλοποίηση, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει έντυπη αναφορά, που θα αναφέρει το αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα και το πλάνο υλοποίησης της εγκατάστασης και της παραμετροποίησης 
του λογισμικού. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σε ISO 9001/2008 και ISO 27001/2013 για 
την ασφάλεια των πληροφοριών. 

 Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να δοθούν από τον Ανάδοχο έντυπες αναφορές, που θα 
περιγράφουν αναλυτικά τις διαδικασίες. Σχετικές υποδείξεις θα δοθούν από το 
προσωπικό του ΤΕΕ. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το προσωπικό του σε χώρους του ΤΕΕ για 
την παροχή εκπαίδευσης από το προσωπικό του ΤΕΕ στην διαδικασία διενέργειας των 
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εκλογών και την χρήση του λογισμικού καταγραφής ψηφοφόρων και καταμέτρησης των 
ψηφοδελτίων με σάρωση και οπτική αναγνώριση. Το προσωπικό, ο εξοπλισμός, το 
λογισμικό και τα υλικά (ψηφοδέλτια) για να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση θα 
παρασχεθούν με ευθύνη του ΤΕΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Laser εκτυπωτής 

PC 

Scanner 

LAN 
WLAN 

ΑDSL 
PSTN 

3G/4G 
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Εκλογικά Τμήματα 
Πάτρας, Κοζάνης, 
Λάρισας, Βόλου, 

Ιωαννίνων, Ρόδου, 
Ηρακλείου, Αγρινίου, 
Χαλκίδας, Κομοτηνής, 

Καβάλας, Λαμίας, 
Χανίων, Τρίπολης, 

Κέρκυρας, Μυτιλήνης, 
Σερρών, Καρδίτσας και 

Μεσσηνίας 
 

Λοιπά Εκλογικά 
Τμήματα  

 
VPN 
TEE 

Εκλογικά Τμήματα Αθήνας & 
Θεσσαλονίκης 

Wireless access 
point 

Router 

Router 

LAN 

ΑDSL, callback 
PSTN, 3G/4G 

Κεντρική Βάση 
Δεδομένων 

Ευθύνη Αναδόχου 

Ευθύνη ΤΕΕ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
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Πίνακας Εγκατάστασης & Ελέγχου Εξοπλισμού Εκλογικών Τμημάτων 

        

Νομός     Όνομα Τηλέφωνο 

Πόλη   Υπεύθυνος ΤΕΕ     

Διεύθυνση   Υπεύθυνος Συνεργάτης     

Εκλογικά Τμήματα       

        

Πίνακας ελέγχου εξοπλισμού      

Εξοπλισμός 

Ποσότητα νέου 
εξοπλισμού που θα 
παραδοθεί από τον 

Ανάδοχο 

Ποσότητα 
υπάρχοντος 

εξοπλισμού που θα 
παραδοθεί από το 

ΤΕΕ Σύνολο 
Έλεγχος Καλής 

Λειτουργίας Παρατηρήσεις 

Υπολογιστές           

Οθόνες           

Εκτυπωτές           

Σαρωτές           

Switch           

Καλώδ. Δικτύου           

Πολύπριζο           

Πληκτρολόγιο           

Ποντίκι           

Access Point           

Πίνακας ελέγχου 
επικοινωνίας      
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Τρόπος επικοινωνίας Δυνατότητα Επιβεβ. Λειτουργ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:    

Τοπικό δίκτυο               

aDSL TEE               

Dialup TEE               

Σύζευξις               

3G/4G        

Άλλος               
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (*) 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

   

ΑΘΗΝΑ 60 15 λεπτά 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20 15 λεπτά 

ΗΜΑΘΙΑΣ 1 1 ώρα 

ΚΙΛΚΙΣ 1 1 ώρα 

ΠΕΛΛΑΣ 1 1 ώρα 

ΠΙΕΡΙΑΣ 1 1 ώρα 

ΣΕΡΡΩΝ 2 1 ώρα 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 1 ώρα 

ΑΧΑΙΑΣ 6 15 λεπτά 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 1 ώρα 

ΗΛΕΙΑΣ 1 1 ώρα 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1 ώρα 

ΡΟΔΟΠΗΣ 1 1 ώρα 

ΕΒΡΟΥ 2 1 ώρα 

ΞΑΝΘΗΣ 2 1 ώρα 

ΚΑΒΑΛΑΣ 2 1 ώρα 

ΔΡΑΜΑΣ 1 1 ώρα 

ΚΟΖΑΝΗΣ 3 1 ώρα 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 1 ώρα 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1 ώρα 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 1 ώρα 

ΛΑΡΙΣΑΣ 4 15 λεπτά 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 1 ώρα 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 1 ώρα 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4 1 ώρα 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 1 ώρα 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 1 ώρα 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 1 ώρα 

ΦΩΚΙΔΑΣ 1 1 ώρα 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 1 ώρα 

ΑΡΤΑΣ 1 1 ώρα 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 1 ώρα 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 1 ώρα 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1 ώρα 

ΡΟΔΟΥ 2 1 ώρα 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1 1 ώρα 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1 1 ώρα 

ΚΩ 1 1 ώρα 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 1 ώρα 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 1 ώρα 

ΧΑΝΙΩΝ 3 1 ώρα 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 1 ώρα 
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ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 1 ώρα 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 1 ώρα 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 1 ώρα 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 1 ώρα 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 1 ώρα 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 1 ώρα 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 1 ώρα 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 1 ώρα 

ΛΕΣΒΟΥ 1 1 ώρα 

ΛΗΜΝΟΥ 1 1 ώρα 

ΣΑΜΟΥ 1 1 ώρα 

ΧΙΟΥ 1 1 ώρα 

ΙΚΑΡΙΑΣ 1 1 ώρα 

ΣΥΡΟΥ 1 1 ώρα 

ΑΝΔΡΟΥ 1 1 ώρα 

ΘΗΡΑΣ 1 1 ώρα 

ΜΗΛΟΥ 1 1 ώρα 

ΝΑΞΟΥ 1 1 ώρα 

ΕΥΒΟΙΑΣ 3 1 ώρα 

ΣΥΝΟΛΟ 171  

 
(*) Τα Στοιχεία βασίζονται στις εκλογές ΤΕΕ 2016 και μπορεί να αλλάξουν με την 
προκήρυξη και το πρόγραμμα των εκλογών με μέγιστη πρόβλεψη τα 175 Εκλογικά 
Τμήματα. Με έντονους χαρακτήρες επισημαίνονται οι έδρες της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Τμημάτων. 
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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

1 Υπηρεσίες και υλικά εγκατάστασης εξοπλισμού    

1.1 Μεταφορά και Εγκατάσταση    

1.1.1 

Η μεταφορά του εξοπλισμού και η εγκατάστασή του 
στα εκλογικά τμήματα θα ξεκινήσει περίπου 15 ημέρες 
πριν την διενέργεια των εκλογών σύμφωνα με οριστικό 
χρονοδιάγραμμα που θα ορίσει το ΤΕΕ και θα 
γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο 20 ημέρες πριν την 
διενέργεια των εκλογών. Η μεταφορά θα γίνει με 
ευθύνη και δαπάνη του ΤΕΕ. Οι πόλεις διενέργειας των 
εκλογών με τα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα 
εξειδικεύονται στον αντίστοιχο πίνακα και η 
οριστικοποίησή τους μαζί με την ακριβή διεύθυνση θα 
γίνει γνωστή στον Ανάδοχο 20 ημέρες πριν την 
διενέργεια των εκλογών 

ΝΑΙ 

  

1.1.2 

Θα γίνει εγκατάσταση όλων των παραπάνω 
αναφερόμενων αδειών λογισμικού στα αντίστοιχα 
υπολογιστικά συστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΤΕΕ. 

ΝΑΙ 

  

1.1.3 

Θα παραμετροποιηθεί  η διασύνδεση των συστημάτων 
(LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN) ανάλογα με την 
γεωγραφική θέση του εξοπλισμού. Οι ακριβείς 
ρυθμίσεις θα δοθούν από το ΤΕΕ τουλάχιστον 10 
ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών. Κατά την 
εγκατάσταση θα γίνει δοκιμή της διασύνδεσης. Οι 
κωδικοί πρόσβασης και η αριθμοδότηση του δικτύου 
θα δοθούν από το ΤΕΕ 

ΝΑΙ 

  

1.1.4 

Θα παραμετροποιηθεί το λογισμικό υλοποίησης VPN  
το οποίο θα παρέχει το ΤΕΕ μαζί με τις ρυθμίσεις 
ασφαλείας (Certificatekeys) 

ΝΑΙ 

  

1.1.5 
Ο Ανάδοχος θα αποσυναρμολογήσει τον εξοπλισμό, θα 
τον συσκευάσει στην αρχική του συσκευασία και θα 
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τον μεταφέρει στα κατά τόπους Γραφεία του ΤΕΕ 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΕΕ και αφού 
ολοκληρωθεί η  καταμέτρηση. 

1.1.5 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση του μέρους 
του λογισμικού του ΤΕΕ που αφορά το λογισμικό 
σάρωσης, αναγνώρισης και ελέγχου των ψηφοδελτίων 
και το λογισμικό έκδοσης των αποτελεσμάτων τοπικά 
στα εκλογικά τμήματα. Ο τρόπος εγκατάστασης θα 
περιγραφεί και θα επιδειχθεί σε ίδιο σύστημα με αυτό 
που θα εγκατασταθεί σε κάθε εκλογικό τμήμα από το 
ΤΕΕ 

ΝΑΙ 

  

1.2 Καλωδίωση & βοηθητικά υλικά    

1.2.1 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει και θα εγκαταστήσει όλο τον 
εξοπλισμό σε  κάθε εκλογικό τμήμα παρέχοντας όλα τα 
απαραίτητα μικροϋλικά (καλώδια ισχύος, δικτύου, 
USB, κλπ) που τυχόν λείπουν από την συσκευασία. Το 
ΤΕΕ θα παράσχει τον τερματισμό του εξωτερικού 
δικτύου και της παροχής ισχύος στο υπάρχον δωμάτιο 
και σε μέγιστη απόσταση 5 m.  ΝΑΙ   
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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

6 Υπηρεσίες Υποστήριξης    

6.1 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την άρση βλαβών του 
εξοπλισμού στα εκλογικά τμήματα σε χρόνους απόκρισης 
που δίνονται στον αντίστοιχο πίνακα. Για τον σκοπό αυτό 
ο Ανάδοχος θα διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό σε 
αντίστοιχη διασπορά έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα 
εκλογικά τμήματα. Το χρονικό διάστημα κάλυψης θα είναι 
η ημέρα διενέργειας των εκλογών, η προηγούμενη και η 
επόμενη. 

ΝΑΙ 

  

6.2 

Την καταγραφή με ειδικό λογισμικό των ψηφισάντων 
καθόλη την διάρκεια της ψηφοφορίας. Η διαδικασία 
περιλαμβάνει την εύρεση του ψηφοφόρου από τον 
ηλεκτρονικό κατάλογο, την ταυτοποίησή του και την 
καταχώρηση ότι ψήφισε. Επίσης θα εκδίδονται περιοδικές 
καταστάσεις ψηφισάντων και κατά το τέλος της 
ψηφοφρίας οριστικοποίηση του καταλόγου ψηφισάντων 
και εκτύπωσή του. Η υπηρεσία αυτή θα παρασχεθεί σε 
κάθε εκλογικό τμήμα από τις 07:00 το πρωί της ημέρας 
διενέργειας των εκλογών μέχρι περίπου τις 19:00 (με 
δυνατότητα ολιγόωρης παράτασης σε περίπτωση 
καθυστερημένης προσέλευσης ψηφοφόρων). 

ΝΑΙ 

  

6.3 

Σάρωση των ψηφοδελτίων την ημέρα διενέργειας των 
εκλογών κατά την διαδικασία καταμέτρησης των 
αποτελεσμάτων. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει προσωπικό (1 
τουλάχιστον σε κάθε εκλογικό τμήμα) το οποίο θα 
εκπαιδευτεί με την εποπτεία και την πιστοποίηση του ΤΕΕ 
στην λειτουργία όλου του περιβάλλοντος διενέργειας των 
εκλογών. (καταγραφή ψηφισάντων και σάρωση και 
αναγνώριση ψηφοδελτίων). Το προσωπικό αυτό θα είναι 
διαθέσιμο μία ώρα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας και 
μέχρι το τέλος της καταμέτρησης και της έκδοσης των 

ΝΑΙ 
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αποτελεσμάτων σε κάθε εκλογικό τμήμα. 

6.4 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δείξει στην προσφορά του, ότι 
είναι σε θέση να εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει 
το προσφερόμενο λογισμικό, σύμφωνα με τα συνημμένα 
διαγράμματα. Για το λόγο αυτό, η προσφορά θα πρέπει 
να περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία, που να 
αποδεικνύουν εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Κατά την 
υλοποίηση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει έντυπη 
αναφορά, που θα αναφέρει το αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα και το πλάνο υλοποίησης της 
εγκατάστασης και της παραμετροποίησης του λογισμικού. 

ΝΑΙ 

  

6.5 

Μόνο για την υποστήριξη τις ημέρες των εκλογών ο 
Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεργάτες 
σύμφωνα με την εντοπιότητα και όχι μόνο δικό του 
προσωπικό. Η αμοιβή των συνεργατών θα 
περιλαμβάνεται στο τίμημα του διαγωνισμού και θα 
καταβληθεί από τον ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του 
με ποιο τρόπο έχει τη δυνατότητα να καλύψει την 
απαίτηση. Θα πρέπει να παραδώσει λίστα με στοιχεία των 
τοπικών συνεργατών του που είναι διατεθειμένοι να 
συνεργαστούν στο συγκεκριμένο έργο. Το ΤΕΕ διατηρεί το 
δικαίωμα να ελέγξει δειγματοληπτικά τους συνεργάτες 
και να βαρύνει τη βαθμολογία ανάλογα με την επάρκεια 
και τη διαθεσιμότητά τους. 

ΝΑΙ 

  

6.6 

Για τις υπηρεσίες υποστήριξης που περιγράφονται 
παραπάνω (βλ. Πίνακας 6) κρίνεται απαραίτητη η φυσική 
παρουσία ενός (1) τουλάχιστον ατόμου από το 
προσωπικό του Αναδόχου σε κάθε εκλογικό τμήμα καθ’ 
όλη την διάρκεια του 24ώρου της ημέρας διενέργειας των 
εκλογών και όσων μετέπειτα απαιτηθούν για την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων 

ΝΑΙ 

  





Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και υποστήριξης της λειτουργίας του εξοπλισμού και του 
λογισμικού στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 3.11.2019» 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ σελίδα 46  
  

προκειμένου να είναι άμεση η αντιμετώπιση 
οποιουδήποτε προβλήματος υλικού ή/και λογισμικού 
παρουσιαστεί. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι 
εξειδικευμένο στην άριστη εγκατάσταση / 
παραμετροποίηση / χρήση του Η/Υ και των 
περιφερειακών συσκευών σε επίπεδο υλικού (hardware) 
και λογισμικού (software) καθώς και της αντίστοιχης 
επιλογής διασύνδεσης του εκάστοτε εκλογικού τμήματος 
(LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN). 

6.7 

Ο Ανάδοχος θα καλύψει τουλάχιστον το 80% των 
εκλογικών Τμημάτων με δικό του προσωπικό και τα 
υπόλοιπα με τυχόν απαιτούμενους συνεργάτες στην 
διαδικασία της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης 
ψηφοδελτίων 

ΝΑΙ 

  

6.7 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σε ISO 
9001/2008 και ISO 27001/2013 για την ασφάλεια των 
πληροφοριών. 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : 120 ημέρες 
 
 
 
 
 

 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… 
 
 

Ημερομηνία:………….…………………. 

  

 

 

 
 
 
 

1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  € 

 
2 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

  
ΕΥΡΩ 

3 ΦΠΑ %  € 

4 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  € 

 

5 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
  

ΕΥΡΩ 

 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς) 
 

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους 
οικονομικούς φορείς. 

2. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει 
να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας 
Νομοθεσίας 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

5. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά 
εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον 
προσφέροντα. 

6. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από 
τον ζητούμενο στο άρθρο 9 της διακήρυξης, δηλ από εκατόν είκοσι (120) ημέρες, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα  

(αφ) 

- Ονομασία: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.) 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99201077 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΝΙΚΗΣ 4, 10563 ΑΘΗΝΑ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

-Ηλ. Ταχυδρομείο : prom@central.tee.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/promitheies/ 

Β : Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών 
εγκατάστασης και υποστήριξης της λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού στα 

εκλογικά τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 3.11.2019» 
CPV : 72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………………………] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

- Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 18708/06.08.2019 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

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

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

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

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

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

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

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

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

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

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

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

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

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

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

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

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

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

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

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

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

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

[…................................…] 

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

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxv -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

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

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

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

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

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

3) Ύπαρξη της κατάλληλης δομής και 
οργάνωσης, προκειμένου να αποδειχθεί ότι 
είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις 
του έργου:  
 

 
 
[   ] Ναι     [   ] Όχι 

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

[……] 

5) Υλοποίηση ενός τουλάχιστον  παρόμοιου 
έργου/υπηρεσίας τα τελευταία πέντε έτη, που 
να καλύπτουν στο συνολό τους τον εξής τομέα 
: Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων σε 
εκλογικές διαδικασίες κλίμακας (εκλογικά 
τμήματα – ψηφοφόροι) τουλάχιστον ίσης ή 
ευρύτερης από του Τ.Ε.Ε. 

 
 
[   ] Ναι     [   ] Όχι 
 
Υποβάλλεται σχετικός πίνακας σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της σελίδας 15 εντός του Φακέλου 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
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6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

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

Απαίτηση : 
8) Ο Ανάδοχος θα καλύψει τουλάχιστον το 80% 
των εκλογικών τμημάτων με δικό του 
προσωπικό και τα υπόλοιπα με τυχόν 
απαιτούμενους συνεργάτες στη διαδικασία της 
ψηφοφορίας και της καταμέτρησης των 
ψηφοδελτίων. 

Περιγραφή : 
Ονομαστικό πίνακα εργαζομένων που θα 
διατεθεί στα εκλογικά τμήματα 
υποστηριζόμενο από πίνακες ασφαλιστικών 
ταμείων που να αποδεικνύεται  η εργασιακή 
τους σχέση με το διαγωνιζόμενο. 
  

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

[……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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

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

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

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxix, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxl. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

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

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

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

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

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

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

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

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

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

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

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii

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

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

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

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

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

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

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

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

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

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

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

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

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

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

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

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

άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxix
 Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiv
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxv
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

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

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

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

xxxix
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

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

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

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 




