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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)     

Ταχ. Δ/νση : Πινδάρου αρ. 2, Τ.Κ. 106 71 – Αθήνα   

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022      

Fax: 210 3898086 

E-mail: kethi@kethi.gr        

         Ημερομηνία: 06-11-2020 

Αρ.Πρωτ.: 691 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ετήσιας Τεχνικής Υποστήριξης 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 

 

 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων……». 

4. Την υπ’αριθμ.Δ1/οικ. 41161/13765/18.09.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της 12662/19-04-2018 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών «Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών για 

Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) – (ΥΟΔΔ 231)» [Φ.Ε.Κ. 771/ΥΟΔΔ/23.09.2019 και Φ.Ε.Κ. 

896/ΥΟΔΔ/29.10.2019 Διορθώσεις Σφαλμάτων και Φ.Ε.Κ. 800/ΥΟΔΔ/29.09.2020]. 

5. Την υπ’αριθμ. 55970/Δ1.18114/31-12-2019 (ΦΕΚ 4938/Β’/31-12-2019) Απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί μεταβίβασης στη Γενική Γραμματεία 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της εποπτείας του Κέντρου Ερευνών για 

Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). 

6. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 45804/1450/23-12-2019 – ΑΔΑ: 6ΥΔ446ΜΤΛΚ-ΞΒΗ Απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 

2020 του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)». 

7. Την με αριθμ. απόφαση 2/2020  του Δ.Σ. περί εξειδίκευσης προϋπολογισμού του Κ.Ε.Θ.Ι. 

έτους 2020 (ΑΔΑ: 6ΝΜ2ΟΡ9Ζ-ΙΔΤ). 

8. Την υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ 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» (ΦΕΚ 

3698/Β’) 
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9. Την υπ’ αριθμ. 161/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία) με θέμα: 

«Οδηγίες συμπλήρωσης για το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του 

άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’). 

10. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό έτους 2020 του Κ.Ε.Θ.Ι.  

11. Την υπ’αριθμ. πρωτ.: ΤΑΚ/75/2020/26-10-2020 – ΑΔΑ: 6ΚΨ7ΟΡ9Ζ-97Ι απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης. 

12. Την καταγραφή και έγκριση αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ [AΔΑΜ: 20REQ007604173]. 

13. Την με αριθμό 121/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. με την οποία εγκρίθηκε η 

παρούσα Πρόσκληση. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την 

παροχή υπηρεσιών ετήσιας Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Κ.Ε.Θ.Ι. που 

εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πινδάρου αρ. 2. 

 

 Η συγκεκριμένη ανάθεση έχει μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό τρεις χιλιάδες πεντακόσια 

ευρώ (3.500,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο 

επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 

ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του 

Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (www.kethi.gr), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ.   

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι.. Έργο της ανωτέρω 

Επιτροπής είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρότασης με 

τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησής των προσφορών. 

 Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 

εξήντα (60) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και είναι 

εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας 

για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Για το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Θεοδοσία Ταντάρου-Κρίγγου 

http://www.kethi.gr/
ΑΔΑ: ΨΜΦΤΟΡ9Ζ-Θ90
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 

Α.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) που  εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού 

Πινδάρου αρ. 2, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου 

τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης) που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 

Φύλων.  

 

Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Ταχ.Δ/νση: Πινδάρου αρ. 2 (είσοδος από Κανάρη 1 & Ακαδημίας) 

Ταχ.Κώδικας: 10671 Αθήνα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 38 98 005, 38 98 022 

Email: kethi@kethi.gr 

Web site: www.kethi.gr  

 

 

Α.3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Το Κ.Ε.Θ.Ι. προσκαλεί για τη συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

 την υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ 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» (ΦΕΚ 

3698/Β’) 

 την υπ’ αριθμ. 161/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία) με θέμα: 

«Οδηγίες συμπλήρωσης για το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του 

άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’). 

 

Α.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το Κ.Ε.Θ.Ι. ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή 

υπηρεσιών ετήσιας Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Κ.Ε.Θ.Ι., στα γραφεία 

του φορέα στην Αθήνα. 

 

 

Α.5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η συγκεκριμένη προμήθεια έχει μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό τρεις χιλιάδες πεντακόσια 

ευρώ (3.500,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

mailto:kethi@kethi.gr
http://www.kethi.gr/
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2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κ.Ε.Θ.Ι. έτους 2020: Κωδ.61.00 

«Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων» με CPV: 72.00.00.00-5 "Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς 

υπηρεσίες" 

 

3. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η συμφερότερη προσφορά με την προϋπόθεση τήρησης - 

συμπλήρωσης του Πίνακα I του Παραρτήματος I. 

 

4. Για την πληρωμή ο/η ανάδοχος θα εκδώσει το αντίστοιχο τιμολόγιο και θα καταθέσει στο 

Γραφείο Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του φορέα, 

αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (πρωτότυπο ή ευκρινές 

φωτοαντίγραφο) που να είναι σε ισχύ κατά την πληρωμή. 

 

 

Α.6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η συνολική διάρκεια της εν λόγω ανάθεσης θα είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών  

ΑΔΑ: ΨΜΦΤΟΡ9Ζ-Θ90
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

B.1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

B.1.1 Παραλαβή Προκήρυξης – Έντυπο συμμετοχής – Παροχή Διευκρινίσεων 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος της προκήρυξης ηλεκτρονικά μέσω 

του site του φορέα (www.kethi.gr) στο πεδίο «ΝΕΑ» ή από την ιστοσελίδα του προγράμματος 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) ή από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – 

ΚΗΜΔΗΣ.   

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της παρούσας έως και τέσσερις (4) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών προς τη Διεύθυνση Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης του Κ.Ε.Θ.Ι. στο email : kethi@kethi.gr   

 

Διευκρινίσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά σε όσους/σες έχουν αποστείλει τυχόν αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα 

του φορέα για τους/τις υπόλοιπους/ες υποψηφίους/ες. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την περίπτωση που οι 

ενδιαφερόμενοι/ες δεν έχουν ενημερωθεί από την ιστοσελίδα. 

Κανένας/καμία υποψήφιος/α δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 

B.1.2 Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2020 στο Κέντρο Ερευνών για 

Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στη διεύθυνση: Πινδάρου αρ. 2 – Αθήνα (είσοδος από Κανάρη 1 & 

Ακαδημίας),  Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. 

 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, είναι εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. 

 

 

B.1.3 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέσω ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορικής εταιρείας (courier) 

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη έγκαιρη παράδοση των προσφορών. 

 

 

Β.2. ΣΥΝΤΑΞΗ -  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι 

δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν 

στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική, σε ένα (1) αντίτυπο και περιλαμβάνουν ένα ενιαίο 

σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:  

http://www.kethi.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
mailto:kethi@kethi.gr
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 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης. 

 Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 Τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου. 

 

Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της Προσφοράς εσωκλείονται τρεις (3) επιμέρους και 

ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, που θα φέρουν και ακόλουθες ενδείξεις: 

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

 

Β.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

Β.3.1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Ο επιμέρους ανεξάρτητος σφραγισμένος φάκελος με την ανωτέρω ένδειξη, περιέχει τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και επί ποινή αποκλεισμού είναι 

τα εξής: 

 

Α/ Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο και νομίμως 

υπογεγραμμένο. 

 

Β/  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως ισχύει, (του 

νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), στην οποία να αναγράφονται τα 

στοιχεία του διαγωνισμού και να δηλώνεται ότι:  

i) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και όλα τα στοιχεία 

που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.  

ii) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής περί αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή 

υπαναχώρησής της. 

Γ/  Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για την 

υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Ως εκπρόσωπος του 

οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Β.3.2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς  

Ο επιμέρους ανεξάρτητος σφραγισμένος φάκελος με την ανωτέρω ένδειξη, περιέχει επί ποινή 

αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

 

i) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως ισχύει, 

στην οποία ο/η υποψήφιος/α ανάδοχος θα δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

όλες τις αναγραφόμενες υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα. 
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ii) Συμπλήρωση του Πίνακα I : Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης (βλ. 

Παράρτημα I), όπου αναφέρονται συγκεκριμένες απαιτήσεις, με σφραγίδα και υπογραφή 

του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου αναδόχου. 

 

Β.3.3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς  

Ο επιμέρους ανεξάρτητος σφραγισμένος φάκελος με την ανωτέρω ένδειξη, περιέχει επί ποινή 

αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

i) Συμπλήρωση του Έντυπου Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Παράρτημα ΙII), με σφραγίδα και 

υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου αναδόχου. 

 

Επισημαίνεται ότι στον εν λόγω έντυπο αναγράφεται η συνολική οικονομική προσφορά για το 

σύνολο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να διατυπωθεί ολογράφως και 

αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς το αναλογούν ποσό Φ.Π.Α. και με το συνολικό κόστος (καθαρή 

αμοιβή πλέον ΦΠΑ 24%). 

 

ΑΔΑ: ΨΜΦΤΟΡ9Ζ-Θ90
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Γ.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα προβεί στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών που έχουν υποβληθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη 

ημερομηνία λήξης υποβολής. Προσφορές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μετά την 

καταληκτική ημερομηνία δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, 

ως εκπρόθεσμες. 

 

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και μονογράφονται από την Επιτροπή 

οι υποφάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 

2. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», και μονογράφεται από 

την Επιτροπή κατά φύλλο και γίνεται η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων 

προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο προσφέρων με βάση τα στοιχεία του υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». 

 

3. Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αποκλείονται από τον διαγωνισμό.  

 

4. Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους 

προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Μετά την εξέταση της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και εφόσον  

πληροί ο προσφέρων τα απαιτούμενα όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα Β, περ. 

Β.3.2. της παρούσης, περνάει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.  

 

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αποσφράγιση των 

φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς. 

 

6. Εφόσον η οικονομική προσφορά πληροί τους όρους σύμφωνα με το Παράρτημα Β, περ. 

Β.3.3. της παρούσης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προχωρεί 

στην κατάταξη των προσφορών με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά και συντάσσεται 

το σχετικό πρακτικό. 

 

Γ.2. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει βάσει απόφασης του Δ.Σ. 

μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης . 

2. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει, μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της 

απόφασης κατακύρωσης, να καταθέσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα 

δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ, και συγκεκριμένα: 
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 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από 

 την  κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν  έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα αδικήματα της της παρ. 1 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016 ήτοι: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς 

και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και σε 

κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

 εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το  οποίο 

 να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία 

 κήρυξης πτώχευσης. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση 

εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή 

Εμπορικό Μητρώο (πρωτότυπη ή ευκρινές φωτοαντίγραφο), με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, το οποίο θα 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

3. Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται με την αίρεση της κατάθεσης και της αποδοχής των 

ως άνω δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 1 του Γ.2.  της παρούσης. Αν 

περάσει η παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών χωρίς ο/η 

υποψήφιος/α ανάδοχος να παρουσιασθεί, το Κ.Ε.Θ.Ι. μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση 

των υπηρεσιών στο/στη δεύτερο/η κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο/νη, αν αυτός/ή δεν 

δεχθεί στον τρίτο κ.ο.κ ή την επανάληψη του διαγωνισμού.  

4. Επίσης ο/η υποψήφιος/α ανάδοχος αποκλείεται και η σύμβαση ανατίθεται στον/στην 

επόμενο/νη κατά σειρά υποψήφιο/α ή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ως ανωτέρω σε 

περίπτωση που το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο/η υποψήφιος/α 

Ανάδοχος δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 1 του Γ.2.  

της παρούσης. 

 

Γ.3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 
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και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας πρέπει κατά 

τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

4. Το Κ.Ε.Θ.Ι. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους όσους/σες συμμετέχουν στη 

διαδικασία στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 

συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους/τις υποψηφίους/ες επί εξήντα (60) ημέρες από 

την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο από εξήντα (60) ημέρες απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της 

προκήρυξης του Διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης και δεν 

δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσουν, 

ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

7. Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που θα συναφθεί, αλλά και 

μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο/η ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί 

εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του Κ.Ε.Θ.Ι., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση 

του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του/της. 

8. Ισχύουσα νομοθεσία – Επίλυση διαφορών. Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα 

καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 

9. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για 

αυτήν να ματαιώσει το διαγωνισμό και να επαναλάβει αυτόν με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών Σε περίπτωση ματαίωσης / ακύρωσης / διακοπής 

του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 

οποιοδήποτε λόγο. 

 

Γ.4. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας 

(www.kethi.gr), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://et.diavgeia.gov.gr/f/kethi και στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Η προθεσμία υποβολής προσφορών άρχεται από την 

επομένη της τελευταίας δημοσίευσης.   

http://www.kethi.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/kethi
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ  I : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

 
Ο κάτωθι Πίνακας αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών 

συστημάτων του φορέα και οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν επί ποινή αποκλεισμού τη 

συμμόρφωσή τους στις κάτωθι απαιτήσεις και ενέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης: 

 

 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α.1. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (επιτόπιας και 

απομακρυσμένης) της υποδομής πληροφοριακών 

συστημάτων του Κ.Ε.Θ.Ι. επί της οδού Πινδάρου 2 

  

Α.2. Λήψη μέτρων ασφάλειας δικτύου και δεδομένων 

(δημιουργία αντιγράφων σε καθημερινή και 

εβδομαδιαία βάση, ασφαλής αποθήκευση \ backup) 

  

Α.3. Άμεσος  τεχνικός έλεγχος στην έδρα του Κ.Ε.Θ.Ι. 

ύστερα από αναγγελία βλάβης από τις υπηρεσίες του 

Κ.Ε.Θ.Ι. 

  

Α.4. Άμεση τεχνική υποστήριξη από απομακρυσμένη 

θέση. Ο/Η ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργήσει σε 

δικές του εγκαταστάσεις HelpDesk Support Office 

που θα έχει την ευθύνη λήψης των τηλεφωνικών 

κλήσεων από τους χρήστες του Κ.Ε.Θ.Ι. όταν αυτοί 

αντιμετωπίζουν τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα 

στην εγκατάσταση τους. 

  

Α.5 Αυτοπρόσωπη 3ωρη παρουσία τεχνικού, μια φορά 

την εβδομάδα, με στόχο τον έλεγχο και την καλή 

λειτουργία του δικτύου και της υποδομής αλλά και την 

επίλυση προβλημάτων γενικότερα. 

  

Α.6. Υποστήριξη στον εγκατεστημένο εξοπλισμό-υλικό 

(Hardware)  

  

Α.7. Υποστήριξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails)   

 

Β. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

  

Β.1. Οι τεχνικοί που θα παρέχουν τις υπηρεσίες 

outsourcing θα πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι  

στο περιβάλλον MICROSOFT για την κάλυψη των 

λειτουργιών της οικογένειας λογισμικών MICROSOFT 

SERVERS KAI ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SQL SERVER 

.  

  

Β.3. Η τηλεφωνική ανταπόκριση από τους τεχνικούς που 

θα εργάζονται στο έργο θα είναι άμεση. 

  

Β.4. Οι τεχνικοί θα πρέπει να  είναι διαθέσιμοι όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Κ.Ε.Θ.Ι. 
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Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Γ.1. Όλες οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές.    

Γ.2. Οι τεχνικοί  στα πλαίσια της σύμβασης θα προτείνουν 

και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Θ.Ι. θα 

υλοποιούν λύσεις που αφορούν τη λειτουργία της 

εγκατάστασης. 

  

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   

Δ.1. Η συντήρηση της υποδομής που περιγράφεται στη 

συνέχεια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Πίνακας I) θα γίνεται 

σύμφωνα με  τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες  

συντήρησης συστημάτων που είναι σύμφωνες με το 

πρότυπο του ISO 2000 με το οποίο  ο ανάδοχος θα 

είναι πιστοποιημένος. 

  

Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

(Software maintenance release Service) 

  

Ε.1. Αφορά στη διάθεση και εγκατάσταση ΔΩΡΕΑΝ στους 

χρήστες των κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

σταθεροποιητικών εκδόσεων του συστημικού 

λογισμικού (maintenance releases) εφόσον αυτές 

διατίθενται επίσης ΔΩΡΕΑΝ από τις κατασκευάστριες 

εταιρίες. Οι σταθεροποιητικές εκδόσεις του 

λογισμικού συνοδεύονται από την ανάλογη 

τεκμηρίωση που πληροφορεί τον χρήστη σχετικά με 

τα προβλήματα που επιλύονται καθώς επίσης και τις 

νέες βελτιώσεις του λογισμικού.  

  

ΣΤ. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΣΤ.1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Advice Service): Αφορά 

στην παροχή συμβουλών  στους χρήστες και εν γένει 

τεχνική βοήθεια όσον αφορά:  

 Στη λειτουργική χρήση των προϊόντων καθώς 

επίσης στην ύπαρξη πιθανών προβλημάτων ή 

δυσλειτουργιών του λογισμικού (εκπαίδευση 

χρηστών). 

  Στον εντοπισμό των αιτίων που προκαλούν τα 

τυχόν προβλήματα ή τη δυσλειτουργία του 

συστημικού λογισμικού και στον τρόπο 

παράκαμψης των προβλημάτων για το χρονικό 

διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την πλήρη 

αποκατάστασή τους. 

 Στα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των 

προϊόντων του συστημικού λογισμικού . 

 Στη συστηματική καταγραφή των προβλημάτων 

του συστημικού λογισμικού που εντοπίζονται, την 

γνωστοποίηση αυτών στα αντίστοιχα κέντρα 

ανάπτυξης λογισμικού και την παρακολούθηση 

μέχρι την οριστική επίλυσή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

ΠΙΝΑΚΑΣ  I : ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

 
Το  κτίριο που εδρεύει ο φορέας επί της οδού Πινδάρου 2 στην Αθήνα, αποτελείται από ισόγειο , 

ημιόροφο,  4 ορόφους  και υπόγειο και η εγκατάσταση ανά όροφο έχει ως εξής: 

 

 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 
7 θέσεις εργασίας με αντίστοιχα συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  και 

τηλέφωνα 

ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ 1 θέση εργασίας με 1 σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και τηλέφωνο 

1Ος ΟΡΟΦΟΣ 5 θέσεις εργασίας με 5  συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  και τηλέφωνα 

2ος ΟΡΟΦΟΣ 6 θέσεις εργασίας με 6  συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  και τηλέφωνα 

3ος ΟΡΟΦΟΣ 7 θέσεις εργασίας με 7  συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  και τηλέφωνα 

4ος ΟΡΟΦΟΣ 1 θέση  εργασίας με 1  σύστημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  και τηλέφωνα 

ΥΠΟΓΕΙΟ Computer Room. 

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

1 Ύπαρξη Καλωδίωσης  δικτύου από κάθε όροφο στο υπόγειο  

2 Ύπαρξη Καλωδίωσης  τηλεφωνικού δικτύου  από κάθε όροφο στο υπόγειο  

3 Ύπαρξη εγκατάστασης  switch ανά όροφο για το δίκτυο κάθε ορόφου 

4 Εγκατάσταση καλωδίων στα PatchPanel των ορόφων 

5 
Ύπαρξη εγκατάστασης  παροχών ρεύματος με ασφάλεια, στον ανά όροφο 

πίνακα, για παροχή ρεύματος Switch του κάθε ορόφου 

6 
Ύπαρξη εγκατάστασης  Rack στο υπόγειο για ολική υποστήριξη τηλεφωνικού 

κέντρου και δικτύου 

7 Ύπαρξη εγκατάστασης  τηλεφωνικού κέντρου  

8 
Ύπαρξη τερματικών καλωδιώσεων (Patchcords) δικτύου και τηλεφώνου ανά 

όροφο και θέση εργασίας 

9 Ύπαρξη Δρομολογητή (router ΟΤΕ) 

10 Ύπαρξη εγκατάστασης  καλωδίωσης Παροχής τηλεφωνίας από Wind 

11 Όδευση των καλωδίων στους χώρους εργασίας με κανάλια όδευσης  

12 Εγκατεστημένοι Η/Υ στους χώρους εργασίας 

13 Ύπαρξη εγκατάστασης  εκτυπωτών και φαξ  

14 
Ύπαρξη εγκατάστασης  πολλαπλών παροχών τροφοδοσίας (πολύπριζα) στους 

χώρους εργασίας με επέκταση των καλωδίων 

15 Ύπαρξη εγκατάστασης  ασύρματου δρομολογητή (Access Point) στο υπόγειο 

16 Ύπαρξη εγκατάστασης  εξυπηρετητή (Server) για κοινόχρηστα αρχεία 

17 Ύπαρξη εγκατάστασης  εξυπηρετητή (Server) για αντίγραφα ασφαλείας  

18 Ύπαρξη εγκατάστασης  εξυπηρετητή (Server) για Atlantis, ΕpsilonNet 

19 Ασύρματο δίκτυο  WiFi σε κάθε όροφο 

Α/Α ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

1 Πρόγραμμα λογιστικής διαχείρισης  Atlantis 

2 Πρόγραμμα Μισθοδοσίας Epsilon net 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Οικονομική Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών 

συστημάτων στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) με κριτήριο ανάθεσης την 

συμφερότερη προσφορά. 

Προϋπολογισμός: 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τον Πίνακα Ι.  

 

Η οικονομική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των: …………………………………….. (………. €) 

πλέον ΦΠΑ 24% ………………………………………. (…………………….€ ). 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ……………………………………….. (………………€) 

 

 

Ημερομηνία: ……………. 2020 

 

 

Ο/Η Προσφέρων/ουσα: ……………………………………..  (Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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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: [ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [10671] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Παντελής Μαρκογιαννάκης] 

- Τηλέφωνο: [210 38 98 005, 210 38 98 022] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [kethi@kethi.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.kethi.gr] 

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

[72.00.00.00-5 "Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες"] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[……] 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

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 περίπτωση 

ΜΟΝΟ 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:  

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

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) [……] 
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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: 

5. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

6. δωροδοκίαix,x· 

7. απάτηxi· 

8. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

9. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

10. 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 
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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: […….............] 
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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 εγκατάστασήςxxv; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 
 

(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.  
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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: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, 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 αναφέρονταιxxvi, 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 δωρεάνxxvii. 

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

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

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

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

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

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

iv 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. 

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 
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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 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. 

xxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

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

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

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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