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ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ελλάδα 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ταξινόμηση κατά CPV : 48820000-Εξυπηρετητές, 

48823000-Εξυπηρετητές αρχείου, 32420000- 

Εξοπλισμός δικτύου, 51611100-Υπηρεσίες 

εγκατάστασης υλικού πληροφορικής, 72500000- 

Υπηρεσίες πληροφορικής, 80533100-Υπηρεσίες 

εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής,  

42512000-Κλιματιστικές εγκαταστάσεις, 31200000-

Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος, 

71700000-Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ  σε δύο 

(2) τμήματα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Συνολικός προϋπολογισμός και για τα δύο (2) τμήματα: 

€  2.045.350,00 (€  1.662.886,18 + ΦΠΑ (23%) €  

382.463,82 ) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος  

προαίρεσης 

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα 

δικαιώματα προαίρεσης για κάθε τμήμα του έργου τα 

οποία συνίστανται σε προμήθεια επιπλέον  εξοπλισμού 

και δεν δύνανται κατά την άσκησή τους να 

υπερβαίνουν το 30% του ποσού της προσφοράς του 
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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

αντίστοιχου τμήματος του Έργου 

Ο ανώτερος προϋπολογισμός του έργου ανά τμήμα 

χωρίς ΦΠΑ έχει ως εξής: 

1. Τμήμα Α: € 1.491.850,00 ( € 1.212.886,18 + 23% ΦΠΑ 

€ 278.963,82 )  

2. Τμήμα Β: € 553.500,00 ( € 450.000,00 + 23% ΦΠΑ € 

103.500,00 ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. 

Η υλοποίηση του έργου θα βαρύνει το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τη ΣΑ 
Ε0138 με κωδικό 2010ΣΕ01380013 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Διάρκεια υλοποίησης ανά τμήμα: τρεις  (3) μήνες 

Διάρκεια εγγύησης ανά τμήμα: πέντε (5) έτη 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
3469/ΠΤ/31.03.2015 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

05/05/2015 και ώρα 17:00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Ηλεκτρονική υποβολή: 12/05/2015, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 17:00 

Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της 

προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, ήτοι μέχρι 15/05/2015, ημέρα  

Παρασκευή και ώρα 17:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή: Στην διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 

Έντυπη µορφή: Ε∆ΕΤ Α.Ε. (Λ. Μεσογείων 56, 11527) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

18/05/2015 και ώρα 13:00  
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Συντομογραφίες 

- ΓΓΕΤ Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

- ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση 

- Ε∆ΕΤ Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας  

- ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

- ΕΠ  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

- ΥΗΣ Υδροηλεκτρικός Σταθµός 

- ΨΣ  Ψηφιακή Σύγκλιση 

- ECONET low Energy COnsumption NETworks 

- GEANT TransEuropean Research Network 

- GR-IX Greek Internet Exchange 

- ISO International Organization for Standardization 

- PUE     Power Usage Effectiveness 
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Α.0  Επιτελική Σύνοψη 

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) αποτελεί την εθνική υποδομή για την 
διασύνδεση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας μεταξύ τους και με 
τα ομόλογά τους ιδρύματα διεθνώς. Όπως και τα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά 
Δίκτυα (ΕΕΔ) των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η ΕΔΕΤ Α.Ε. προσφέρει (συγκριτικά με τα 
εμπορικά δίκτυα) υπερυψηλές ταχύτητες διασύνδεσης και προηγμένες υπηρεσίες 
επόμενης γενιάς δικτύων, χρησιμοποιώντας δικτυακές τεχνολογίες αιχμής. Αξιοποιώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΕΕΔ και της ΕΔΕΤ Α.Ε., τις τεχνολογικές τάσεις, τις 
διαγραφόμενες ανάγκες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην Ελλάδα και 
διεθνώς, είναι επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης της προηγμένης υποδομής του ΕΔΕΤ, ώστε 
να επιτελέσει πληρέστερα το ρόλο του σαν πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας των 
ερευνητικών ομάδων σε εθνικό, διευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και 
ακαδημαϊκή κοινότητα» το ΕΔΕΤ σε συνεργασία με τους φορείς του, την ερευνητική και 
ακαδημαϊκή κοινότητα στη χώρα και διεθνώς, είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί στο έπακρο 
τις ευκαιρίες που δημιουργούνται με την «υπηρεσιο-στραφή» (service oriented) 
κατεύθυνση που παίρνει το Διαδίκτυο και την τάση παροχής της Υποδομής ως Υπηρεσία 
(Infrastructure as a Service). Στα πλαίσια της εκπλήρωσης των στόχων του ΕΠ «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, οι υποδομές των υπολογιστικών υποδομών που διαχειρίζεται η ΕΔΕΤ 
Α.Ε. εξελίσσονται και αναπτύσσονται με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων 
εφαρμογών στους ακαδημαϊκούς πολίτες της χώρας, την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 
καθημερινότητά τους, την ισότιμη συμμετοχή τους στην Ψηφιακή Ελλάδα, τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων και ευκαιριών που τους παρέχονται καθώς και την ανάπτυξη και παροχή 
προηγμένων μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Πιο συγκεκριμένα, υλοποιούνται νέα χαρακτηριστικά με στόχο την εξέλιξη της προηγμένης 
υποδομής του ΕΔΕΤ: 

• Κεντρική υποστήριξη υπηρεσιών (όπως η υπηρεσία παροχής αποθηκευτικού 
χώρου) 

• Υπηρεσία παροχής εικονικού περιβάλλοντος εργασίας/επεξεργασίας δεδομένων 
(εικονικές μηχανές με χρήση της τεχνολογίας cloud computing) 

• Υπηρεσία προηγμένων τηλεδιασκέψεων με τεχνολογίες τηλε-παρουσίας και 
αξιοποίηση των υψηλών ταχυτήτων μετάδοσης 

• Υπηρεσίες διαμοιρασμού επιστημονικής έρευνας με τεχνολογίες Web 2.0 

• Υπηρεσία διαχείρισης και εύκολης πρόσβασης μέσω Web σε πολυμεσικό υλικό με 
ακαδημαϊκό περιεχόμενο 

• Διασύνδεση απομακρυσμένων υπολογιστικών υποδομών με λειτουργία φιλική 
προς το περιβάλλον που θα διασυνδέονται από την υποδομή οπτικών ινών του 
ΕΔΕΤ 

Στόχος των προτεινόμενων δράσεων είναι να εξελιχθούν οι υπολογιστικές υπηρεσίες που 
παρέχει η ΕΔΕΤ Α.Ε., σε συνέργεια πάντα με την εξέλιξη της δικτυακής υποδομής, για τη 
δημιουργία ενός κατανεμημένου υπολογιστικού περιβάλλοντος με δυνατότητες ευέλικτης 
πρόσβασης και δυναμικής προσαρμογής στις απαιτήσεις των χρηστών του, ένα περιβάλλον 
ανταλλαγής γνώσης, δραστηριοποίησης των πολιτών της Ε&Α κοινότητας της χώρας στο 
πλαίσιο των καθημερινών τους λειτουργιών καθώς και των πρωτοβουλιών για ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών και έρευνας στα δίκτυα και τις εφαρμογές ΤΠΕ. 
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Το Υποέργο 14 που αφορά το συγκεκριμένο έργο, έρχεται σε συνέχεια του Υποέργου 1 
«Υπηρεσίες παροχής ιδεατών μηχανών κατ' απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing» της 
ίδιας Πράξης και ενώ έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υποδομή παροχής ιδεατών 
μηχανών κατ’ απαίτηση. Ο σκοπός του συγκεκριμένου Έργου είναι να επεκταθεί η υποδομή 
προκειμένου να εξυπηρετήσει την αυξανόμενη ζήτηση που έχει προκύψει, με την 
προμήθεια νέων υπολογιστικών πόρων. 
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Α.1  Περιβάλλον του Έργου 

Α. 1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 

Α.1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ιδρύθηκε με το Π.Δ. 29/1998 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α’ 
128), το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ Α’ 209), το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003), τον ν. 3438/2006 
(ΦΕΚ 33/Α/2006) και τον ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24). Ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & 
Τεχνολογίας. Ο σκοπός της ΕΔΕΤ Α.Ε. συνίσταται στην παροχή προηγμένων δικτυακών 
υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και σε φορείς παρεμφερών 
δραστηριοτήτων, παράλληλα με την ευρύτερη προώθηση καινοτομικών Διαδικτυακών 
εφαρμογών και τη συμμετοχή σε αντίστοιχα εθνικά και κοινοτικά έργα. 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Το ΕΔΕΤ 
υποστηρίζει σαν δίκτυο κορμού την Ελληνική Ακαδημαϊκή & Ερευνητική Κοινότητα από το 
1995 σαν έργο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων . Το 1998 δημιουργήθηκε η ΕΔΕΤ Α.Ε. ως εταιρεία 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ κατά το πρότυπο των αντίστοιχων εταιρειών διαχείρισης 
των Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων (National Research Networks) των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα διασυνδέει πάνω από 100 ιδρύματα (όλα τα ΑΕΙ, τα 
Ερευνητικά Κέντρα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλα τα ΤΕΙ 
της χώρας) με περισσότερους από 500.000 χρήστες. Η ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΔΕΤ 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΓΓΕΤ 
(Β’ και Γ’ ΚΠΣ).  

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. οφείλει μέρος των δυνατοτήτων και ικανοτήτων της στη συλλογική προσπάθεια 
και εμπειρία 150 και πλέον επιστημονικών – τεχνικών στελεχών των Ερευνητικών Κέντρων, 
ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Η κατανομή των ευθυνών ανάπτυξης και διαχείρισης διαχέει την 
ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνογνωσία αιχμής στην Ερευνητική – Ακαδημαϊκή Κοινότητα, 
ενώ το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας και η Ομάδα Ειδικών Δικτύου Κορμού (με 
εκπροσώπους από τον πανεπιστημιακό και ερευνητικό χώρο) διασφαλίζουν τον αναγκαίο 
συντονισμό για την απρόσκοπτη παροχή προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών της 
εξυπηρετούμενους φορείς του ΕΔΕΤ. 

Α.1.1.2   Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΤ Α.Ε. αποφασίζει ως αποφασιστικό όργανο τη διενέργεια ενός διαγωνισμού 
και συστήνει την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού. Η 
Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού εισηγείται μέσω του 
Προέδρου προς το Δ.Σ. για κάθε στάδιο του διαγωνισμού και τα πρακτικά της εγκρίνονται 
με αποφάσεις του Δ.Σ. Ανάλογα με το διαγωνισμό, μπορεί κατά την διενέργεια να εμπλακεί 
και η Επιτροπή Ενστάσεων/Προσφυγών, η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. μέσω του Προέδρου 
του Δ.Σ. με πρακτικό της, την απάντηση σε κάθε πιθανή ένσταση/προσφυγή και το Δ.Σ. 
αποφασίζει ανάλογα. Η απόφαση επιλογής του Αναδόχου θα ληφθεί από το Δ.Σ., κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού με 
αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Η διαδικασία διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις 
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σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού . 

 

Μετά την κατακύρωση του έργου, συστήνεται από το Δ.Σ. της ΕΔΕΤ Α.Ε. η Επιτροπή 
Παρακολούθησης/Παραλαβής του Έργου, η οποία παρακολουθεί και παραλαμβάνει όλες 
τις συμβάσεις που συνάπτονται. Η επιτροπή αυτή λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και συντάσσει τα απαιτούμενα πρακτικά παραλαβής. 
Σε περίπτωση που η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου δεν ανταποκρίνεται στα οριζόμενα 
στη σύμβαση για λόγους που αφορούν την ΕΔΕΤ Α.Ε., τον Ανάδοχο ή και κανέναν από τους 
δύο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης/Παραλαβής του Έργου ενημερώνει το Δ.Σ., το 
οποίο αποφασίζει για τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τα κάθε φορά οριζόμενα 
στη σύμβαση. 

Α. 1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 

Τα τελευταία χρόνια η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει αναπτύξει σημαντικές υποδομές οι οποίες βρίσκονται 
στη διάθεση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών. Οι υποδομές που ανέπτυξε η ΕΔΕΤ Α.Ε. 
διασυνδέονται ή αποτελούν τμήμα αντίστοιχων υποδομών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
διευκολύνοντας έτσι τις συνέργειες στην εκπαίδευση και την έρευνα και εξασφαλίζοντας 
για τους ερευνητές και ακαδημαϊκούς χρήστες προϋποθέσεις αριστείας και προσφοράς 
μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης στην κοινωνία. 

Το σημαντικό έργο της ΕΔΕΤ στην ανάπτυξη υποδομών για την υποστήριξη ερευνητικών 
δράσεων περιλαμβάνει: 

• Το οπτικό δίκτυο νέας γενιάς, 

• Την υποδομή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) μέσω της 
υλοποίησης πρότυπων κέντρων δεδομένων και υπηρεσιών (η υποδομή αυτή είναι 
σε φάση ανάπτυξης), 

• Την υποδομή υπηρεσιών υπολογιστικού πλέγματος (Grid Computing – HellasGrid). 

Η διαχείριση των υποδομών και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. πραγματοποιείται από το Κέντρο 
Διαχείρισης Δικτύου (NOC - Network Operations Centre) και Υπηρεσιών (SOC - Service 
Operations Centre). Οι κυριότερες αρμοδιότητες του κέντρου διαχείρισης του δικτύου και 
υπηρεσιών είναι: 

• η διαμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

• η διαχείριση των υποδομών,  δηλ. δικτυακών ή υπολογιστικών, 

• η παρακολούθηση της απόδοσης των υπηρεσιών, 

• η παρακολούθηση της χρήσης των πόρων των υποδομών, 

• η επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις υπηρεσίες ή στις υποδομές, 

• ο ορισμός της πολιτικής χρήσης των υπηρεσιών και των διαδικασιών που τις 
αφορούν, 

• η επίβλεψη των παραμέτρων ασφάλειας για υποδομές και υπηρεσίες και ο 
χειρισμός των περιστατικών ασφάλειας, 
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• η παραγωγή τεκμηρίωσης και αναφορών και η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων 
διαχείρισης. 

Η εξέλιξη της δικτυακής υποδομής της ΕΔΕΤ Α.Ε. με βάση τεχνολογίες αιχμής για την 
υποστήριξη εξειδικευμένων εφαρμογών και την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες της 
ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, αποτελεί σημαντική παρέμβαση στην αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) την επόμενη περίοδο. Επιπλέον, η 
εξέλιξη του δικτύου ΕΔΕΤ σε δίκτυο αριστείας για την υποστήριξη εξειδικευμένων 
εφαρμογών με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, η αναβάθμισή του σε υβριδικό 
δίκτυο και η συνεχής διασύνδεσή του με το πανευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό 
δίκτυο GÉANT (και μέσω αυτού και με τα άλλα ομότιμα δίκτυα παγκόσμια) απαντούν στην 
επιτακτική ανάγκη απρόσκοπτης πρόσβασης στους χρήστες της ερευνητικής και 
ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας σε υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από τα εμπορικά 
δίκτυα σήμερα.  

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα και το δίκτυο ΕΔΕΤ βρίσκονται σε θέση να υποστηρίξουν απρόσκοπτα 
την ακαδημαϊκή & ερευνητική κοινότητα διατηρώντας κορυφαίας ποιότητας σταθερή 
υποδομή και δικτυακές υπηρεσίες. Το δίκτυο ΕΔΕΤ είναι σε θέση να μετασχηματισθεί 
υποστηρίζοντας και συν-διαμορφώνοντας το «Μελλοντικό Διαδίκτυο» (Future Internet). 
Όσον αφορά τις εξελίξεις στην πρωτογενή έρευνα των δικτυακών τεχνολογιών, 
προβλέπεται η διάρθρωση τμήματος του δικτύου ΕΔΕΤ σε «εργοστάσιο δικτύων» το οποίο 
θα υποστηρίζει τη δυνατότητα δημιουργίας πολύπλοκων δομών αποτελούμενων από 
κυκλώματα, κόμβους (δρομολόγησης/μεταγωγής) αλλά και υπολογιστικής ισχύος-χώρου 
αποθήκευσης. Οι δομές αυτές προσαρμοσμένες στην εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών 
των πολιτών (ακαδημαϊκών χρηστών και ερευνητών) που η ΕΔΕΤ Α.Ε. εξυπηρετεί θα 
προσφέρουν σε ένα από τα πιο νευραλγικά υποσύνολα της ελληνικής κοινωνίας τα 
εργαλεία για την πρόοδο και αξιοποίηση των ΤΠΕ σε ανάλογο βαθμό με τις αντίστοιχες 
κοινότητες διεθνώς, ενώ θα συντελέσουν στη διείσδυση των ΤΠΕ στο ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο καθώς οι ακαδημαϊκοί χρήστες για την υπόλοιπη ζωή τους θα είναι ενεργοί πολίτες. 
 

Παράλληλα με την προηγμένη αυτή και σε μεγάλο βαθμό πειραματική χρήση μεγάλου 
μέρους των πόρων του δικτύου, η ΕΔΕΤ Α.Ε. θα συνεχίσει να παρέχει απρόσκοπτα τις 
ποιοτικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε όλους τους φορείς της. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. 
δραστηριοποιείται σε δράσεις που αφορούν τεχνολογίες υπολογιστικού πλέγματος. Οι 
τεχνολογίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες να χρησιμοποιήσουν 
απομακρυσμένους υπολογιστικούς κόμβους (clusters), στους οποίους υποβάλλουν 
προγράμματα προς εκτέλεση. Το υπολογιστικό πλέγμα παρέχει στους χρήστες ένα 
ομογενοποιημένο περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να προσαρμόσουν τα προγράμματά 
τους ώστε να μπορούν να εκτελεστούν. Στα πλάνα της ΕΔΕΤ είναι η προσφορά λογισμικού 
ως υπηρεσία (software as a service), μέσω μια υποδομής cloud computing. Ο όρος cloud 
computing αναφέρεται στη δημιουργία κεντρικοποιημένων υπολογιστικών περιβαλλόντων, 
μέσα από τα οποία παρέχονται υπολογιστικές και αποθηκευτικές υπηρεσίες στους χρήστες. 
Με τις υπηρεσίες αυτές οποιοσδήποτε χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιεί μία ιδεατή 
μηχανή (virtual machine), την οποία θα μπορεί να προσαρμόζει όπως θέλει, και στην οποία 
θα μπορεί να τρέχει τις εφαρμογές της επιλογής του. Έτσι στον χρήστη θα «ανήκει» ένα 
σύνολο υπολογιστών, προσαρμοσμένων ανάλογα με τις ανάγκες του, οι οποίοι δεν θα 
έχουν φυσική υπόσταση αλλά θα προσφέρονται ως υπηρεσία μέσω της υποδομής της ΕΔΕΤ 
Α.Ε. 
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Α.1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας  
κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές  επίπεδο και  
αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, στη διάθεση της Εκπαιδευτικής 
και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας. 

Συνδέει περισσότερους από 100 Φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα ΑΕΙ, ΤΕΙ 
και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,  
εξυπηρετώντας συνολικά περί τους 500.000 χρήστες. Επιπλέον, προσφέρει τοπική 
διασύνδεση (peering) μεταξύ των δικτύων των μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών 
Διαδικτύου, στον κόμβο Greek Internet Exchange (GR-ΙΧ, http://www.gr-ix.gr/). O κόμβος , ο 
οποίος μπήκε σε λειτουργία το 2008, παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης της τάξης των Ν x 
10 Gbps, δίνοντας έτσι σημαντική ώθηση στη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών και των 
εθνικών δικτυακών υποδομών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών του Διαδικτύου. 

Στόχος της ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με 
την Ε.Ε., αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και να 
αποτελέσει το περιβάλλον ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και έρευνας για τη μελλοντική 
γενιά των Ε&Α δικτύων. Με την εισαγωγή πρωτοποριακών υπηρεσιών και εφαρμογών για 
τον πολίτη (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση), 
θα εισάγει στην καθημερινότητα του Έλληνα από τη νεαρή ηλικία του σχολείου και του 
πανεπιστημίου νέες εξελιγμένες μεθόδους που θα βελτιώνουν τη ζωή του, θα τον κάνουν 
αποτελεσματικότερο και ανταγωνιστικότερο σε διεθνές επίπεδο, θα μειώνουν τις φυσικές 
μετακινήσεις  και τέλος, θα τον καθιστούν ισότιμο συμμέτοχο στην Ψηφιακή Ελλάδα. 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. παρέχει ένα σύνολο βασικών και προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών 
υπηρεσιών στους φορείς και τους χρήστες της, όπως παρουσιάζονται συνοπτικά στις 
επόμενες ενότητες.  
 
Υπηρεσίες για τους Φορείς της ΕΔΕΤ Α.Ε. 
 
Η ΕΔΕΤ Α.Ε. παρέχει στο σύνολο των φορέων της βασικές και προηγμένες δικτυακές και 
υπολογιστικές υπηρεσίες που αφορούν τόσο τη διαλειτουργικότητά τους με το ΕΔΕΤ όσο 
και την αξιοποίηση πόρων και λειτουργικότητας που παρέχει το ΕΔΕΤ για την υποστήριξη 
εσωτερικών λειτουργιών και υπηρεσιών τους. Ενδεικτικά: 

• Συνδεσιμότητα (IP (v4/v6 δρομολόγηση, L2 και L3 VPN, Ethernet υπηρεσίες, 
http://www.noc.grnet.gr/node/225): Διασύνδεση των φορέων με το ΕΔΕΤ σε επίπεδα 
1 έως 3, δρομολόγηση της κίνησης IP (IPv4 και IPv6) εντός ΕΔΕΤ και  από/προς 
εξωτερικά Αυτόνομα Συστήματα (ASs), διαμόρφωση ιδεατών ιδιωτικών συνδέσεων ή 
δικτύων επιπέδου 2 ή 3. 

• Virtual Machines - ViMa (http://vima.grnet.gr): Πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους 
υπολογιστικούς (εικονικούς εξυπηρετητές), αποθηκευτικό χώρο και δικτυακούς 
πόρους για τη φιλοξενία υπηρεσιών, πειραμάτων ή την ανάπτυξη εφαρμογών. 

• Χρονισμός δικτυακών συσκευών: Παροχή πηγής ώρας υψηλής ακρίβειας, προκειμένου 
για το συγχρονισμό δικτυακών συσκευών με το πρωτόκολλο NTP. 

• DNS: Υπηρεσία ονοματολογίας (DNS). 

• Υπηρεσίες Καταλόγου (http://ds.grnet.gr/): Υπηρεσίες καταλόγου για την αναζήτηση 
μελών της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. 
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• Υπηρεσίες Στατιστικών (http://mon.grnet.gr/): Υπηρεσίες μέτρησης και παρουσίασης 
της κίνησης των φορέων ΕΔΕΤ. 

• Υπηρεσίες Ασφάλειας  (υπό υλοποίηση): Υπηρεσίες παρακολούθησης ροών για την 
ανίχνευση ανωμαλιών, εντοπισμού εισβολών σε δικτυακά και υπολογιστικά 
συστήματα, παγίδευσης επιθέσεων, διαχείρισης και ανάλυσης αρχείων καταγραφής 
περιστατικών ασφαλείας. 

 
Εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά σε επίπεδο φορέων, οι φορείς της 
ΕΔΕΤ Α.Ε. έχουν πρόσβαση και στις υπηρεσίες που απευθύνονται σε μεμονωμένους 
χρήστες, όπως αυτές παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα. 
 
Υπηρεσίες για τους Χρήστες της ΕΔΕΤ Α.Ε. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

• ~okeanos (http://okeanos.grnet.gr/ υπό ανάπτυξη): Υπηρεσίες IaaS (Infrastructure as a 
service) public cloud. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε εικονικές μηχανές (VMs) με 
διάφορα λειτουργικά συστήματα (OS images) και δικτυακούς πόρους για την 
διασύνδεσή τους και την πρόσβαση σε αυτές από το Διαδίκτυο. 

• e-presence (http://epresence.grnet.gr): Δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της 
ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν 
διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις ειδικών προδιαγραφών (υψηλή ποιότητα και 
διαδραστικότητα, κωδικοποίηση). 

• Δίαυλος (http://diavlos.grnet.gr/): Πρόσβαση (κυρίως για τους χρήστες της ΕΔΕΤ Α.Ε. 
σε ζωντανές ψηφιακές μεταδόσεις μέσω του Διαδικτύου ομιλιών, σεμιναρίων, 
καλλιτεχνικών γεγονότων και λοιπών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται ή 
φιλοξενούνται από σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς – λ.χ. Μέγαρα Μουσικής, 
Μουσεία, Συνεδριακά Κέντρα, κλπ – καθώς και από εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς 
φορείς. 

• MyNetLab (http://mynetlab.grnet.gr/): Πρόσβαση σε ένα δικτυακό εργαστήριο 
αποτελούμενο από πραγματικό εξοπλισμό (πέντε δρομολογητές, μεταγωγέας, 
εξυπηρετητής και υποστηρικτικός εξοπλισμός) για τη διεξαγωγή πειραμάτων, 
εργαστηριακών ασκήσεων κ.α. 

• Πιστοποιητικά (http://pki.grnet.gr/): Πρόσβαση σε περιβάλλον έκδοσης Ψηφιακών 
Πιστοποιητικών X.509, υπογεγραμμένων από έμπιστη Αρχή Πιστοποίησης, για 
εξυπηρετητές και χρήστες. 

• eduROAM (http://www.eduroam.gr/): Oι χρήστες που μετακινούνται σε άλλα 
ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) τα οποία είναι μέλη της συνομοσπονδίας 
eduROAM, μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν την πρόσβαση στο διαδίκτυο 
κάνοντας χρήση των κωδικών που τους διαθέτει το ίδρυμα τους. 

• Πίθος (http://pithos.grnet.gr/): Η υπηρεσία Πίθος προσφέρει σε κάθε χρήστη 50 
GBytes αποθηκευτικού χώρου online, προσβάσιμα από παντού, με αξιοπιστία και 
ασφάλεια. 

• webconf (υπό υλοποίηση): Οι χρήστες μπορούν να οργανώνουν και να συμμετέχουν 
σε τηλεδιασκέψεις με ποιότητα και αξιοπιστία μέσω πλοηγού Web (Web browser). 

• Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (http://aai.grnet.gr/): Οι χρήστες μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών 
τους δεδομένων χρησιμοποιώντας απλά τον λογαριασμό που διατηρούν στο φορέα 
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όπου ανήκουν. Επιτρέπει σε διαφορετικούς οργανισμούς να συνεργάζονται στην 
εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εφαρμογές που έχουν διιδρυματικό 
χαρακτήρα. 

• Ψηφιακά αποθετήρια (υπό υλοποίηση): Περιβάλλον και υποδομές επεξεργασίας, 
οργάνωσης και ενυπόγραφης (με ψηφιακά μέσα) διάθεσης πολυμεσικού ψηφιακού 
υλικού για παραγωγούς (χρήστες που το δημιουργούν) και καταναλωτές (χρήστες που 
το χρησιμοποιούν). 

Α.1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα 

Η Οργανική Δομή, αποτελείται από τα Όργανα Διοίκησης που προβλέπονται από το 
Προεδρικό Διάταγμα 29/1998. Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητές τους περιγράφονται στο ίδιο 
Προεδρικό Διάταγμα και σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα όργανα αυτά είναι 
τα εξής: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ΔΣ και 
Γνωμοδοτική Επιτροπή. Η οργανωτική δομή της ΕΔΕΤ Α.Ε. απεικονίζεται στην Εικόνα 1. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της ΕΔΕΤ Α.Ε. και είναι 
αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και την επίτευξη των 
σκοπών της εταιρίας, πλην των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες 
της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την 
πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας, εξασφαλίζει τις βασικές πηγές χρηματοδότησης της ΕΔΕΤ 
Α.Ε., ενώ παράλληλα εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Επίσης, 
καλλιεργεί και προωθεί την εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση της εταιρίας. Το Δ.Σ. είναι 
οκταμελές και η θητεία του είναι τετραετής. Ο Πρόεδρος είναι μέλος του Δ.Σ. και το 
ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρίας. Ασκεί την επιστημονική επίβλεψη των 
λειτουργιών της ΕΔΕΤ Α.Ε., προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και διευθύνει το έργο τους, 
ενώ εισηγείται στο Δ.Σ. επί θεμάτων χάραξης πολιτικής της εταιρίας. 

Η Δομή Διοίκησης Έργων, αποτελείται από τον Τεχνικό Διευθυντή/Διευθυντή Λειτουργιών, 
τους Συντονιστές Υποδομών, Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Υποδομών και Υπηρεσιών και τις 
επιμέρους λειτουργικές ενότητες  (Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις, Νομική Υποστήριξη, 
Ανθρώπινο Δυναμικό, Οικονομική Διαχείριση, Διασφάλιση Ποιότητας). Τα στελέχη που 
απαρτίζουν τη Δομή Διοίκησης Έργων συνδέονται με την Εταιρεία μέσω Συμβάσεων Έργου 
ή Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών ή Συμβάσεων Εργασίας ή ανάθεσης. 

Η Δομή Υλοποίησης Έργων είναι δυναμικά μεταβαλλόμενη και αποτελείται από τις Ομάδες 
Έργου και τις Επιτροπές. 
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Εικόνα 1. Οργανόγραμμα ΕΔΕΤ Α.Ε. 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει συνολικά 52 μόνιμους εργαζόμενους και συνεργάτες οι οποίοι είναι στην 
πλειοψηφία τους κάτοχοι Πανεπιστημιακού τίτλου και σε ένα μεγάλο ποσοστό κάτοχοι 
Διδακτορικού (βλ. Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2. Η κατανομή του προσωπικού της ΕΔΕΤ Α.Ε. (μόνιμοι εργαζόμενοι και συνεργάτες) με 

βάση το επίπεδο εκπαίδευσης. 

Στην Εικόνα 3 φαίνεται η κατανομή των εργαζόμενων-συνεργατών της ΕΔΕΤ Α.Ε. ανά 
ειδικότητα. 
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Εικόνα 3. Η κατανομή του προσωπικού της ΕΔΕΤ Α.Ε. (μόνιμοι εργαζόμενοι και συνεργάτες) σε 

ειδικότητες. 

Η ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών υποδομών, καθώς και οι διοικητικές και 
οικονομικές λειτουργίες της εταιρείας, καλύπτονται από εξειδικευμένα στελέχη με 
σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στους σχετικούς τομείς. Η αναλογία μεταξύ ανδρών 
και γυναικών είναι 68% προς 32%, αντίστοιχα.  

Στην Εικόνα 4 φαίνεται η διάκριση του προσωπικού της ΕΔΕΤ Α.Ε. σε κατηγορίες: 

 
 

Εικόνα 4. Η διάκριση του προσωπικού της ΕΔΕΤ Α.Ε. (μόνιμοι εργαζόμενοι και συνεργάτες) σε 
κατηγορίες. 

Όσον αφορά το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση του δικτύου, επιμέρους ομάδες 
έχουν ορισθεί, όπως περιγράφονται παρακάτω. 

Η Ομάδα Ειδικών Δικτύου Κορμού ορίζεται από το Δ.Σ., περιλαμβάνει εκπροσώπους από 
τον πανεπιστημιακό και ερευνητικό χώρο και στοχεύει στο συντονισμό δράσεων ανάπτυξης 
του δικτύου κορμού. Βασικός στόχος της Ομάδας Ειδικών Δικτύου Κορμού είναι η παροχή 
των αρτιότερων δυνατών δικτυακών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες του δικτύου ΕΔΕΤ. 
Επισημαίνεται επίσης ότι η ΕΔΕΤ Α.Ε. αναζητεί από τα μέλη της Ομάδας Ειδικών Δικτύου 
Κορμού εξωτερικούς συνεργάτες για ειδικά θέματα στη λειτουργία του δικτύου. 
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Επιπλέον, στην ΕΔΕΤ Α.Ε. λειτουργεί Κέντρο Διαχείρισης του Δικτύου ΕΔΕΤ (ΚΔΔ-NOC). Το 
ΚΔΔ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του εθνικού ερευνητικού και 
ακαδημαϊκού δικτύου, και οργανώνεται σε δύο βασικές ομάδες, την Ομάδα Δικτύου 
Κορμού και την Ομάδα Υπηρεσιών & Εφαρμογών. Η Ομάδα Δικτύου Κορμού διαχειρίζεται 
τον δικτυακό εξοπλισμό του δικτύου κορμού του ΕΔΕΤ, συντηρεί τις απαραίτητες δικτυακές 
υποδομές και παρέχει υπηρεσίες επιπέδων 1 έως 3 (συνδεσιμότητα, δρομολόγηση, κλπ). Η 
Ομάδα Υπηρεσιών & Εφαρμογών διαχειρίζεται τους εξυπηρετητές του ΕΔΕΤ και τις 
υπηρεσίες επιπέδων 4-7 που αναπτύσσονται σε αυτούς. Οι υπηρεσίες αυτές χωρίζονται σε 
τρεις βασικές κατηγορίες: (1) υπηρεσίες υποδομής για το δίκτυο ΕΔΕΤ, (2) υπηρεσίες που 
απευθύνονται στους φορείς της ΕΔΕΤ Α.Ε. και (3) υπηρεσίες που παρέχονται στην ευρύτερη 
ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.  

Α.1.2.3 Περιγραφή των Κύριων Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

Οι διαδικασίες της ΕΔΕΤ Α.Ε. για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των νέων υποδομών 
και την παροχή των προηγμένων υπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών διακρίνονται σε 
τρεις κατηγορίες: 

• Επιχειρησιακές διαδικασίες διαχείρισης/λειτουργίας υποδομών και υπηρεσιών: 
Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι διαδικασίες/ροές εργασίας που εμπλέκουν ως ρόλους 
το κέντρο αρωγής φορέων και χρηστών (service desk) του ΕΔΕΤ, την ομάδα υποστήριξης 
υπηρεσιών και αρωγής φορέων πρώτου επιπέδου και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου 
(NOC) για τη λήψη, επεξεργασία, διαχείριση αιτημάτων (requests), γεγονότων (events) 
και περιστατικών (incidents) σχετικά με τις παρεχόμενες από την ΕΔΕΤ Α.Ε. υπηρεσίες. 

• Επιχειρηματικές διαδικασίες: Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί πιστοποίηση ISO 9001 για τη 
διαχείριση έργων, πόρων, διαγωνισμών και προμηθειών. Ενδεικτικά, ακολουθούνται 
συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διενέργεια ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών και 
προμηθειών.  

• Οριζόντιες/υποστηρικτικές επιχειρησιακές διαδικασίες: Αναφέρονται χαρακτηριστικά 
οι διαδικασίες που υπάγονται στην πολιτική ασφάλειας που εφαρμόζει η ΕΔΕΤ Α.Ε.. 
Ενδεικτικά περιλαμβάνουν ροές εργασίας για την απόκτηση φυσικής πρόσβασης σε 
χώρους και λογικής πρόσβασης σε υπολογιστικούς ή/και δικτυακούς πόρους. 

Α.1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

1.2.4.1 Δίκτυο ΕΔΕΤ 

Οι Φορείς του ΕΔΕΤ είναι γεωγραφικά διεσπαρμένοι σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. 
Πολλοί Φορείς διαθέτουν περισσότερα του ενός σημεία παρουσίας, τα οποία σε αρκετές 
περιπτώσεις βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή και γεωγραφικά διαμερίσματα.  

Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες διασύνδεσης των Φορέων του, το ΕΔΕΤ διατηρεί 
εγκατεστημένους δικτυακούς κόμβους σε ένα μεγάλο αριθμό πόλεων. Μάλιστα, με την 
πάροδο του χρόνου τα σημεία παρουσίας και οι κόμβοι του ΕΔΕΤ αυξάνονται προκειμένου 
να καλυφθούν ανάγκες όλο και περισσότερων και πιο απομακρυσμένων Φορέων ή 
τμημάτων τους. Στους δικτυακούς κόμβους το ΕΔΕΤ φιλοξενεί οπτικό, δικτυακό, 
υπολογιστικό και αποθηκευτικό εξοπλισμό. 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δικτύου κορμού και του δικτύου πρόσβασης του, το 
ΕΔΕΤ έχει αποκτήσει με μακροχρόνια σύμβαση “σκοτεινές” οπτικές ίνες (dark fibre). Στο 
δίκτυο αυτό υλοποιούνται: (α) συνδέσεις Ευρείας Ζώνης (WAN), (β) μητροπολιτικές (MAN) 
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συνδέσεις, και (γ) συνδέσεις Φορέων. Στην Εικόνα 5 απεικονίζεται το αποτύπωμα 
(footprint) των οπτικών ινών του δικτύου του ΕΔΕΤ.  

 

 
Εικόνα 5 Δίκτυο Οπτικών Ινών ΕΔΕΤ (WAN) 

 

Από πλευράς διασύνδεσης, οι ανάγκες των Φορέων του ΕΔΕΤ εμπίπτουν σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες: 

• Συνδεσιμότητα με το δίκτυο IP του ΕΔΕΤ, από όπου μπορούν να ανταλλάσσουν κίνηση 
μεταξύ τους και με το υπόλοιπο (ελληνικό και διεθνές) Διαδίκτυο και να έχουν 
πρόσβαση στις υπολογιστικές / αποθηκευτικές υπηρεσίες του ΕΔΕΤ 

• Δημιουργία Ιδιωτικών Δικτύων (VPNs) μεταξύ: 

o των σημείων παρουσίας ενός Φορέα, για ανταλλαγή της εσωτερικής κίνησης, 

o μεταξύ δύο ή περισσότερων Φορέων του ΕΔΕΤ, στο πλαίσιο κάποιας 
συνεργασίας, ερευνητικού έργου ή πειράματος, 

o μεταξύ Φορέων του ΕΔΕΤ και Φορέων άλλων ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών 
δικτύων, στο πλαίσιο κάποιας συνεργασίας, ερευνητικού έργου ή πειράματος, 

o μεταξύ ενός Φορέα του ΕΔΕΤ και των κέντρων δεδομένων & υπηρεσιών 
(datacenters) του ΕΔΕΤ, στο πλαίσιο κάποιας υπηρεσίας του ΕΔΕΤ (π.χ. για την 
ένταξη κάποιων εικονικών μηχανών (virtual machines) στο εσωτερικό δίκτυο 
του Φορέα) 

1.2.4.2 Υφιστάμενα Κέντρα Δεδομένων και Υπηρεσιών ΕΔΕΤ 

Το ΕΔΕΤ διαθέτει δύο κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών στα οποία φιλοξενείται η 
υπολογιστική υποδομή, ενώ είναι σε εξέλιξη η δημιουργία επιπλέον δύο κέντρων 
δεδομένων και υπηρεσιών (ενεργειακά αποδοτικό κέντρο δεδομένων και υπηρεσιών στον 
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ΥΗΣ «Λούρος» και επέκταση του υφιστάμενου κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ 
στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, - ΥΠΟΠΑΙΘ). 

Κέντρο Δεδομένων & Υπηρεσιών (Data Center) ΕΔΕΤ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ): 
Αποτελεί, ίσως, τον σημαντικότερο κόμβο του ΕΔΕΤ, αφού φιλοξενεί, εκτός από σημαντικές 
δικτυακές και οπτικές υποδομές του ΕΔΕΤ, εξοπλισμό του GEANT (upstream provider για το 
ΕΔΕΤ) και του GR-IX (Ελληνικός Κόμβος Διασύνδεσης Παρόχων). Στον κόμβο φιλοξενούνται 
επίσης σημαντικές δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές του ΕΔΕΤ.   

Κέντρο Δεδομένων & Υπηρεσιών ΕΔΕΤ στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων: Στον κόμβο αυτό φιλοξενούνται σημαντικές υπολογιστικές και 
αποθηκευτικές υποδομές, όπου παρέχονται οι περισσότερες νέες υπηρεσίες του ΕΔΕΤ. 
Αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) ικριώματα που φιλοξενούν εξυπηρετητές και 
αποθηκευτικό εξοπλισμό. Το εν λόγω κέντρο δεδομένων και υπηρεσιών φιλοξενεί 
εξοπλισμό σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Υπουργείο Πολιτισμού,  Παιδείας και 
Θρησκευμάτων,. Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού υπάρχουν εγκατεστημένα ικριώματα 
τυπικού μεγέθους 19’’, με ενσωματωμένο σύστημα διανομής τροφοδοσίας. Ο χώρος 
διαθέτει συνολικά 28 ικριώματα, 12 ικριώματα ψύξης in-row, υποδομές αδιάλειπτης 
παροχής ηλεκτρικής ισχύος, κλιματισμού με μονάδες τύπου in-row και υποδομές 
δομημένης οπτικής καλωδίωσης.  

Α.1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου 

Οι τελικές προδιαγραφές για την υλοποίηση του έργου προέκυψαν ως αποτέλεσμα 
μελετών ομάδας εργασίας που συστάθηκε στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Η ομάδα εργασίας μελέτησε 
μέρος των εμπορικά διαθέσιμων λύσεων, εξασφαλίζοντας τη συμβατότητα των ζητούμενων 
προδιαγραφών των πινάκων συμμόρφωσης και επιβεβαίωσε την πλήρη κάλυψη των 
αναγκών της Πράξης με τα οριζόμενα σε αυτή την προκήρυξη. Το έργο που περιγράφεται 
στην παρούσα προκήρυξη έχει άμεση συνάφεια και συμπληρώνει τις ενέργειες που 
υλοποιούνται σε άλλες δράσεις της πράξης «Προηγμένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την 
ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα», καθώς προσφέρει την απαραίτητη υλική υποδομή 
για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη υπηρεσιών συνεργατικής επιστημονικής 
έρευνας και διαχείρισης/επεξεργασίας μεγάλου όγκου επιστημονικών δεδομένων, e-
Science» και του Υποέργου 5 «Πλατφόρμα και ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας, 
οργάνωσης, διάθεσης ψηφιακού υλικού» της ίδιας Πράξης 

Α.2  Αντικείμενο, Στόχοι και Οφέλη 

Α. 2.1 Αντικείμενο του Έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση της υποδομής παροχής ιδεατών μηχανών κατ’ 
απαίτηση που υλοποιήθηκε στο Υποέργο 1 της ίδιας Πράξης προκειμένου να εξυπηρετήσει 
την αυξανόμενη ζήτηση που έχει προκύψει, με την προμήθεια νέων υπολογιστικών πόρων. 

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών (Τμήμα Α) και της 
αντίστοιχης υποδομής φιλοξενίας τους (Τμήμα Β), για την παροχή υπηρεσιών 
«Υπολογιστικού Νέφους» (Cloud Computing). Ο εξοπλισμός αυτός θα εγκατασταθεί στο 
κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ στο κτήριο του Υπουργείου Πολιτισμού,  Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και θα είναι συμβατός με τη τυπική διάταξη 19 ιντσών για ενσωμάτωση σε 
ικριώματα. Ο εξοπλισμός θα αφορά εξυπηρετητές πολυπύρηνης τεχνολογίας (multi-core) 
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με ενσωματωμένο υλικό υποστήριξης εκτέλεσης εικονικών μηχανών (hardware 
virtualization). Στην υποδομή φιλοξενίας περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση 
των ικριωμάτων, του συστήματος διανομής ισχύος, του συστήματος κλιματισμού καθώς και 
της απαραίτητης δομημένης καλωδίωσης. Το σύνολο του εξοπλισμού που θα αποκτηθεί θα 
συνοδεύεται από υπηρεσίες εγγύησης, υποστήριξης και συντήρησης σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές στο παρόν τεχνικό παράρτημα και τους πίνακες συμμόρφωσης.  

Α. 2.2 Σκοπιμότητα και Αναμενόμενα Οφέλη 

H ΕΔΕΤ Α.Ε. φιλοδοξεί να διαμορφώσει το κατάλληλο περιβάλλον σύγχρονων υποδομών και 
ψηφιακών υπηρεσιών, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο τη «δικτυακή ετοιμότητα» της 
χώρας. Συγκεκριμένα, για τους Έλληνες ερευνητές και ακαδημαϊκούς, στοχεύει στη 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διαθέσιμων πόρων, υποδομών και 
προηγμένων εφαρμογών για την εκτέλεση του ερευνητικού τους έργου. 

Με το παρόν έργο η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει ως στόχο να αξιοποιήσει την ήδη υπάρχουσα υποδομή 
της για την φιλοξενία υπολογιστικού εξοπλισμού με υψηλή πυκνότητα κατανάλωσης 
ενέργειας. Το παρόν έργο θα συμβάλει στην αξιοποίηση των ευρυζωνικών συνδέσεων των 
Φορέων της ΕΔΕΤ επιτρέποντας τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες προηγμένες 
υπηρεσίες που θα προσφέρονται πάνω από υποδομή βασισμένη σε τεχνολογίες 
υπολογιστικού πλέγματος.  

Επιπλέον, η ΕΔΕΤ Α.Ε. θα εκμεταλλευτεί την εμπειρία που έχει αποκτήσει τόσο στις 
υποδομές πλέγματος όσο και στη δημιουργία υποδομών αποθηκευτικού χώρου 
προκειμένου να παρέχει υποδομή Cloud Computing στην ελληνική ερευνητική και 
ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν κατ’ αρχήν την 
διάθεση εικονικών μηχανών αλλά και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως τη διάθεση 
εικονικών δίσκων αποθήκευσης, την υπηρεσία εικονικού καταλόγου αρχείων και την 
υπηρεσία εικονικών βάσεων δεδομένων. Οι εικονικές μηχανές και οι σχετικές υπηρεσίες θα 
είναι διαθέσιμες μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη διαδικασίας ταυτοποίησης, 
εξουσιοδότησης και διαμόρφωσης, ενώ θα απευθύνονται στο σύνολο των χρηστών της 
ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο ερευνητικών 
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. εργασίες με υπολογιστικές απαιτήσεις). 

Α.3  Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

Α. 3.1 Απαιτήσεις εγκατάστασης  

Α.3.1.1 Γενικά 

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο κτήριο του Υπουργείου Πολιτισμού,  Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Μαρούσι, Α. Παπανδρέου 37, 151 80. Στο υπόγειο βρίσκονται οι εξής χώροι 
: 
 

• Data Center 1 (DC1): Το υφιστάμενο Data Center που φιλοξενεί 28 ικριώματα 
υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισμού και προσφέρει 
υπηρεσίες Cloud Computing 

• Data Center 2 (DC2): Νέο υπό διαμόρφωση Data Center που θα φιλοξενήσει την 
εθνική υπέρ-υπολογιστική υποδομή (High Performance Computing-HPC) 
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• Data Center 3 (DC3): Νέο υπό διαμόρφωση Data Center που θα φιλοξενήσει τον 
εξοπλισμό του παρόντος διαγωνισμού  

Στο ακόλουθο Σχήμα 1 Γενική κάτοψη υπογείου - Data Center ΕΔΕΤ, αποτυπώνονται οι 
παραπάνω χώροι. Στο σχήμα διακρίνονται και οι χώροι εγκατάστασης του υποστηρικτικού 
εξοπλισμού (κεντρικοί πίνακες χαμηλής τάσης, συστήματα UPS, συσσωρευτές κλπ). 
 

 

 
Σχήμα 1 Γενική κάτοψη υπογείου - Data Center ΕΔΕΤ  

 

Δεδομένου ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε χώρο κτηρίου που λειτουργεί σε καθημερινή 
βάση, ο υποψήφιος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την λιγότερη δυνατή 
όχληση των εργαζομένων και των επισκεπτών του Υπουργείου. Επίσης, τυχόν εργασίες που 
επιφέρουν διακοπή στην λειτουργία υποδομών του Υπουργείου πρέπει να υλοποιηθούν σε 
μη εργάσιμες ημέρες ή/και ώρες. 

Α.3.1.2 Περιγραφή χώρου φιλοξενίας 

Ο χώρος φιλοξενίας του εξοπλισμού Cloud Computing (DC3), στην τελική μορφή με την 
οποία θα παραδοθεί στον ανάδοχο του παρόντος διαγωνισμού, θα είναι ένας ενιαίος 
χώρος, ~72τμ, στο υπόγειο του κτιρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Ο χώρος βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης. Η διαμόρφωση αυτή είναι 
αντικείμενου άλλου ξεχωριστού διαγωνισμού και περιλαμβάνει πληροφοριακά τα εξής: 

• Διαμόρφωση χώρου. Αλλαγή χρήσης του χώρου και διαμόρφωση του σε ένα ενιαίο 
δωμάτιο κατάλληλο για την φιλοξενία εξοπλισμού πληροφορικής. Στο χώρο θα 
εγκατασταθεί ψευδοδάπεδο βαρέως τύπου (2000kgr/m2) ύψους 30cm. Το 
συνολικό ύψος του χώρου από το δάπεδο μέχρι την οροφή είναι ~3,5μ. Οι 
υπόλοιπες διαστάσεις του χώρου απεικονίζονται στο Σχήμα 2 Ενδεικτική κάτοψη 
χώρου φιλοξενίας.Error! Reference source not found. 

• Ηλεκτρολογική υποδομή. Θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων 
πινάκων και παροχικών καλωδίων για την τροφοδοσία των χώρων, καθώς και η 
σύνδεση με τα Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) του κτηρίου. Επίσης 
προβλέπεται και η εγκατάσταση ενός συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) 
ισχύος 450KW για να καλύψει τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές ανάγκες του DC3. 
Στα ΓΠΧΤ θα υπάρχει πρόβλεψη και για μελλοντική εγκατάσταση Η/Ζ. Στο χώρο 
φιλοξενίας του υπολογιστικού εξοπλισμού θα εγκατασταθούν δύο πίνακες – ένας 
με προστασία από UPS και ένας χωρίς προστασία. Στον πρώτο πίνακα θα 
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συνδεθούν όλα τα φορτία του εξοπλισμού πληροφορικής και στον δεύτερο οι 
εσωτερικές μονάδες του συστήματος κλιματισμού και όλα τα υπόλοιπα 
υποστηρικτικά συστήματα που θα εγκατασταθούν στο χώρο. Οι εξωτερικές 
εγκαταστάσεις του συστήματος κλιματισμού θα τροφοδοτηθούν απευθείας από τα 
ΓΠΧΤ. Η επέκταση των πινάκων διανομής και οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις των 
προσφερόμενων συστημάτων είναι ευθύνη του αναδόχου και πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του υποψηφίου. 

• Συστήματα φυσικής ασφάλειας. Στο χώρο θα εγκατασταθούν επίσης συστήματα 
φυσικής ασφάλειας (πυρανίχνευση-πυρόσβεση, έλεγχος πρόσβασης, συναγερμός, 
βιντεοεπιτήρηση, υγρανίχνευση) 

Σε περίπτωση που ο διαμορφωμένος χώρος δεν ικανοποιεί την τεχνική λύση κάποιου 
υποψηφίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για 
τις κατάλληλες τροποποιήσεις. 

Α. 3.2 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων  

Α.3.2.1 Τμήμα Α – Προμήθεια εξυπηρετητών  

3.2.1.1 Εξυπηρετητές VMC 

Ο ζητούμενος εξοπλισμός αποτελείται από εξυπηρετητές πολυπύρηνης τεχνολογίας (multi-
core) με ενσωματωμένο υλικό υποστήριξης εκτέλεσης εικονικών μηχανών (hardware 
virtualization). Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συμβατός με τη τυπική διάταξη 19 ιντσών 
για ενσωμάτωση σε ικριώματα. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να αποτελείται από μονάδες με τα 
ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.  

Θα υπάρχουν δύο τύποι εξυπηρετητών VMC: 

• Οι εξυπηρετητές VMC βασικού τύπου, 

• Οι εξυπηρετητές VMC ενισχυμένου τύπου, οι οποίοι θα έχουν επεξεργαστές 
αυξημένης απόδοσης και μεγαλύτερο μέγεθος κεντρικής μνήμης και επιπλέον 
αποθηκευτικό χώρο 

Οι ζητούμενοι εξυπηρετητές VMC θα χρησιμοποιηθούν για την υποδομή της υπηρεσίας 
Cloud Computing που έχει δημιουργήσει το ΕΔΕΤ. Το λογισμικό που θα εγκατασταθεί για 
την υλοποίηση του virtualization θα είναι ανοιχτού κώδικα και συγκεκριμένα το Kernel-
based Virtual Machine (KVM) στην τελευταία σταθερή έκδοσή του. Οι ζητούμενοι 
εξυπηρετητές VMC, θα πρέπει να είναι αρχιτεκτονικής συμβατής με το σύνολο εντολών 
x86_64 (x86 ISA-Instruction Set Architecture) ή ισοδύναμο και να έχουν πλήρη συμβατότητα 
με το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux Debian Stable χωρίς 3rd-party drivers ή Ubuntu 
Server 14.04 LTS ή νεότερο χωρίς 3rd-party drivers ή ισοδύναμο. Διευκρινίζεται ότι δεν 
ζητείται από την προκήρυξη η προμήθεια αδειών χρήσης του λειτουργικού συστήματος.  

Οι εξυπηρετητές VMC θα είναι συστήματα με τουλάχιστον δύο επεξεργαστές (CPUs) 
πολυπύρηνης τεχνολογίας – τουλάχιστον δέκα (10) πυρήνων ανά επεξεργαστή (Ten-Core ή 
περισσότερο), με υποστήριξη για hardware virtualization, π.χ. Intel-VT Virtualization, AMD-V 
Virtualization κλπ. Η προσφερόμενη μνήμη του εξυπηρετητή VMC θα είναι τουλάχιστον 
192GB για τον βασικό τύπο και 384GB για τον ενισχυμένο τύπο. Σε κάθε εξυπηρετητή θα 
υπάρχει υποσύστημα σκληρών δίσκων για την εγκατάσταση και εκτέλεση του λειτουργικού 
συστήματος, το οποίο θα αποτελείται από ένα ζεύγος σκληρών δίσκων τεχνολογίας Serial 
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Attached SCSI (SAS), σε διάταξη RAID1, με χωρητικότητα τουλάχιστον 146GB ο καθένας και 
λειτουργικότητα hot-swap.  

Επίσης, για τους εξυπηρετητές VMC ενισχυμένου τύπου είναι επιθυμητό να υπάρχει 
επιπλέον αποθηκευτικός χώρος σε κάθε εξυπηρετητή για τις ανάγκες των εικονικών 
μηχανών που τρέχουν τοπικά. Το υποσύστημα αυτό, θα αποτελείται από τουλάχιστον 2 
σκληρούς δίσκους, τεχνολογίας Solid-State-Drive (SSD) σε διάταξη RAID1 με χωρητικότητα 
τουλάχιστον 400GB ο καθένας και λειτουργικότητα hot-swap. 

Κάθε εξυπηρετητής VMC θα διαθέτει δύο τροφοδοτικά, για υψηλή διαθεσιμότητα.  

Όσον αφορά το δικτυακό κομμάτι, οι εξυπηρετητές θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 
τέσσερεις (4) θύρες Gigabit Ethernet και δύο (2) θύρες 10G Ethernet με υποστήριξη για IEEE 
802.1Q (VLAN tagging) και IEEE 802.3ad Link Aggregation για λογική ομαδοποίηση των 
θυρών σε ομάδες επιπέδου 2 – (Ethernet). Σε κάθε λογική σύνδεση θα πρέπει να 
προσφέρεται υποστήριξη σε υλικό και λογισμικό για Jumbo Frames μεγέθους τουλάχιστον 
9KB. 

Δεδομένου ότι τα συστήματα αυτά θα διαχειρίζονται απομακρυσμένα, επιβάλλεται η 
λειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (remote power-on/power-
off) του κάθε εξυπηρετητή μέσω δικτύου TCP/IP και της αναλυτικής 
καταγραφής/παρουσίασης της κατάστασης του συστήματος (π.χ. ανεμιστήρες, 
θερμοκρασίες κτλ.). Απαραίτητη είναι και η λειτουργία απομακρυσμένης κονσόλας 
(BIOS/Console redirection over IPMI) σε κάθε εξυπηρετητή VMC, η λειτουργία 
απομακρυσμένης πρόσβασης σε γραφικό περιβάλλον (Remote VGA)  και η λειτουργία 
απομακρυσμένης σύνδεσης με αποθηκευτικό μέσο (Remote Media) όπως μονάδες οπτικού 
ή σκληρού δίσκου. Επίσης, θα πρέπει να προσφέρεται και το πρωτόκολλο IPMI 2.0 για 
απομακρυσμένη διαχείριση του εξυπηρετητή VMC μέσω TCP/IP. Οι παραπάνω λειτουργίες 
διαχείρισης ζητείται να προσφέρονται μέσω ξεχωριστής θύρας Ethernet. 

Α.3.2.2 Τμήμα B – Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει όλη την απαραίτητη υποδομή για την φιλοξενία των 
εξυπηρετητών. Στην υποδομή αυτή περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση των 
ικριωμάτων, του συστήματος διανομής ισχύος, του συστήματος κλιματισμού καθώς και της 
απαραίτητης δομημένης καλωδίωσης για το χώρο DC3. Επίσης στις υποχρεώσεις του 
αναδόχου είναι να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των 
απαιτούμενων άδειων των κατασκευών και την νόμιμη λειτουργία αυτών (ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, 
Πολεοδομία κτλ.) 

3.2.2.1 Στόχοι - Αρχές Σχεδιασμού 

Οι προσφορές των αναδόχων θα πρέπει να συμμορφώνονται σχεδιαστικά με τις παρακάτω 
τεχνικές προδιαγραφές: 

• «Πράσινες λύσεις». Η υποδομή φιλοξενίας εξοπλισμού θα πρέπει να αξιοποιεί 
σύγχρονες «πράσινες» λύσεις για την βέλτιστη εκμετάλλευση της 
καταναλισκόμενης ισχύος, που ισοδυναμεί με την επίτευξη χαμηλής τιμής για τον 
δείκτη Power Usage Effectiveness (PUE). Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος στην 
προσφορά του θα ενσωματώσει αναλυτικό υπολογισμό του PUE του κόμβου σε 
ετήσια βάση και μηνιαία βάση. Ο δείκτης PUE θα υπολογιστεί ως ο λόγος της 
συνολικής κατανάλωσης του κόμβου, δηλαδή την υποδομή φιλοξενίας και τον 
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εξοπλισμό πληροφορικής των ικριωμάτων, προς την κατανάλωση του εξοπλισμού 
πληροφορικής των ικριωμάτων.  

• Βέλτιστη υποστήριξη δυναμικού φορτίου. Η υποδομή φιλοξενίας εξοπλισμού 
πρέπει να παραμένει αποδοτική ακόμα και σε κατάσταση μερικής πλήρωσης. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με εξοπλισμό που έχει χαρακτηριστικά δυναμικής 
προσαρμογής όπως Variable Frequency/Speed Drive σε αντλίες, συμπιεστές και 
ανεμιστήρες. 

• Επεκτασιμότητα. Η υποδομή φιλοξενίας που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να είναι 
επεκτάσιμη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επαύξησης των δυνατοτήτων της σε 
περίπτωση επαύξησης του φορτίου.  

• Διαστασιολόγηση υποδομής φιλοξενίας. Για την ικανοποίηση και των άμεσων 
μελλοντικών αναγκών, η υποδομή φιλοξενίας θα διαστασιολογηθεί, ώστε κάθε 
ικρίωμα θα μπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον 14,0 kW (AC). 

3.2.2.2 Χώρος φιλοξενίας  

Μια ενδεικτική κάτοψη του χώρου φιλοξενίας DC3 αποτυπώνεται στο Σχήμα 2 Ενδεικτική 
κάτοψη χώρου φιλοξενίας. Στο χώρο θα εγκατασταθούν τα ικριώματα που θα 
φιλοξενήσουν τον υπολογιστικό εξοπλισμό, το σύστημα διανομής ισχύος, το σύστημα 
κλιματισμού καθώς και η απαραίτητη δομημένη καλωδίωση. 
 
 

 

Σχήμα 2 Ενδεικτική κάτοψη χώρου φιλοξενίας 

 

3.2.2.3 Οδεύσεις στο κτίριο 

Οι σωληνώσεις του συστήματος κλιματισμού που θα συνδέσουν τις εσωτερικές 
κλιματιστικές μονάδες του υπόγειου χώρου με τις εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες θα 

ΑΔΑ: 6ΔΩΦ469ΗΡΧ-0ΝΕ



Προκήρυξη Διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' απαίτηση με 

τεχνολογίες Cloud Computing»   
ΜΕΡΟΣ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου   

 

Σελίδα 28 από 199 

ακολουθήσουν την όδευση που αποτυπώνεται στο Σχήμα 3 Κάτοψη ενδεικτικής όδευσης 
σωληνώσεων κλιματισμού. 

Οι σωληνώσεις θα διασχίσουν τους διάδρομους του υπογείου, οδεύοντας σε στηρίγματα 
στην οροφή του υπογείου, στην συνέχεια θα εισέλθουν στο χώρο του βαθμολογικού 
κέντρου και θα φθάσουν στο σημείο του shaft που οδηγεί στο δώμα. Ο διαθέσιμος χώρος 
για την τοποθέτηση των ψυκτών βρίσκεται στην οροφή του κτιρίου πάνω από τον 3ο 
όροφο, είναι περίπου 150τμ. 

Στο χώρο του διαδρόμου και γενικά όπου θα κατασκευαστεί κάθετη όδευση των 
σωληνώσεων, αυτή θα πρέπει καλυφθεί από τον ανάδοχο με πυράντοχη γυψοσανίδα με 
θυρίδα επίσκεψης. Στο χώρο του βαθμολογικού κέντρου οι όποιες αλλαγές χρειαστούν 
όσον αφορά στη μετατόπιση της ψευδοροφής για την ενσωμάτωση των σωληνώσεων θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνονται στην προσφορά του. 

Το δίκτυο σωληνώσεων του συστήματος κλιματισμού θα πρέπει να καλύπτεται από 
βραδύκαυστο ελαστομερές μονωτικό υλικό (ARMAFLEX) ή ισοδύναμο. Τα τμήματα του 
δικτύου που οδεύουν σε εξωτερικούς χώρους θα πρέπει να καλύπτονται επιπλέον με φύλο 
αλουμινίου 0,6 mm. Τα παραπάνω θα βαρύνουν τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνονται στην 
προσφορά του. 
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Σχήμα 3 Κάτοψη ενδεικτικής όδευσης σωληνώσεων κλιματισμού 

3.2.2.4 Ικριώματα 

Στο χώρο φιλοξενίας ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει δύο κατηγορίες ικριωμάτων: 
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• Τυπικό ικρίωμα (Typical Racks): θα χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία 
υπολογιστικού και αποθηκευτικού εξοπλισμού γενικής χρήσης (εξυπηρετητές, 
εξοπλισμό μεταγωγής και αποθηκευτικά συστήματα). 

• Ικρίωμα Συνάθροισης (Aggregation Racks): θα χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία 
εξοπλισμού δικτύου (κεντρικοί μεταγωγείς/δρομολογητές IP) καθώς και τον 
τερματισμό δομημένης καλωδίωσης προς τα άλλα ικριώματα της κατηγορίας Α και 
τα υπόλοιπα data centers του κτιρίου.  

Η διάταξη των ικριωμάτων θα επιλεχθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο ανάλογα με τους 
τεχνικούς περιορισμούς που υφίστανται για την εγκατάσταση και συντήρηση των 
συστημάτων. Τα τυπικά ικριώματα και για τους λόγους που αναφέρονται στο 3.2.2.5 
Οδεύσεις ασθενών στο χώρο, θα ομαδοποιηθούν ανά δύο, τα οποία θα είναι τοποθετημένα 
στη σειρά χωρίς ενδιάμεσα εμπόδια. Η προσφορά του Αναδόχου θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια ακριβή κάτοψη του χώρου μέσα στα κιβώτια, όπου θα εμφανίζεται η 
διάταξη των ικριωμάτων με τα υποστηρικτικά συστήματα και τα συστήματα υποδομής, ενώ 
θα σημειώνονται οι πλάκες του ψευδοδαπέδου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει κατάλληλα blanking panels σε όλα τα 
ικριώματα, τα οποία θα παραμείνουν άδεια κατά την έναρξη λειτουργίας του κόμβου.  

Ο αριθμός των ικριωμάτων, οι διαστάσεις τους και εκτιμώμενες καταναλώσεις τους 
περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης.  

3.2.2.5 Οδεύσεις ασθενών στο χώρο 

3.2.2.5.1 Κανάλια διανομής  

Τα καλώδια ασθενών ρευμάτων και οι οπτικές ίνες θα πρέπει να διατρέχουν το χώρο σε 
κατάλληλες σχάρες ή κανάλια που θα βρίσκονται πάνω από τα ικριώματα. Οι οπτικές ίνες 
θα πρέπει να είναι προστατευμένες από κατάλληλο εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα. Για την 
είσοδο των ασθενών μέσα σε κάθε ικρίωμα, θα υπάρχουν κατάλληλες οπές στο πάνω 
μέρος του ικριώματος. Η όδευση και η σύνδεση των ασθενών ρευμάτων θα γίνει με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μην εμποδίζει τη λειτουργία, συντήρηση ή μετακίνηση του δικτυακού ή 
άλλου υποστηρικτικού εξοπλισμού (πχ κλιματιστικών μονάδων) που θα εγκατασταθούν, 
ενώ θα πρέπει να είναι δυνατή η εύκολη προσθαφαίρεσή τους κατά την παραγωγική 
λειτουργία του κόμβου. 

Στην προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνεται δίκτυο καναλιών διανομής 
ασθενών ρευμάτων μεταξύ των ικριωμάτων. Το δίκτυο θα έχει δύο κεντρικά σημεία 
τερματισμού τα ικριώματα συνάθροισης, και τερματικά σημεία διανομής τα τυπικά 
ικριώματα. Η χωρητικότητα των καναλιών θα είναι τέτοια ώστε να δύναται να τερματιστούν 
24 χάλκινες συνδέσεις τύπου FTP/UTP Category 6A σε κάθε τυπικό ικρίωμα και 240 
χάλκινες συνδέσεις τύπου FTP/UTP Category 6A σε κάθε ικρίωμα συνάθροισης. 

Επιθυμητό είναι η χωρητικότητα των καναλιών να υποστηρίζει το διπλασιασμό των 
συνδέσεων χωρίς επιπλέον εργασίες. 

3.2.2.5.2 Χάλκινες συνδέσεις μεταξύ γειτονικών ικριωμάτων  

Τα τυπικά ικριώματα θα ομαδοποιηθούν ανά δύο, τα οποία θα είναι τοποθετημένα στη 
σειρά χωρίς ενδιάμεσα εμπόδια. Σε κάθε τυπικό ικρίωμα θα τοποθετηθεί αποθηκευτικός 
εξοπλισμός στο πάνω μέρος του, δικτυακός εξοπλισμός στη μέση και στο κάτω μέρος 
υπολογιστικός εξοπλισμός. Ο υπολογιστικός εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί θα διαθέτει 
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διπλές χάλκινες δικτυακές συνδέσεις. Η πρώτη εξ’ αυτών θα τερματίζει στο δικτυακό 
εξοπλισμό του ίδιου ικριώματος και η δεύτερη στο δικτυακό εξοπλισμό του γειτονικού 
ικριώματος. Για το λόγο αυτό θα υπάρχει όδευση από την πλαϊνή μεριά του ικριώματος για 
την όδευση περίπου 50 patch cord FTP/UTP Category 6A.  

3.2.2.6 Δομημένη Καλωδίωση 

3.2.2.6.1 Εσωτερικές συνδέσεις 

Σε κάθε τυπικό ικρίωμα θα εγκατασταθεί δομημένη καλωδίωση χαλκού που θα τερματίζει 
στα ικριώματα συνάθροισης. Πιο συγκεκριμένα σε κάθε τυπικό ικρίωμα θα εγκατασταθεί 
κατανεμητής ύψους 1U με 24 θύρες, εκ των οποίων οι 12 θα τερματίζουν στο ένα ικρίωμα  
συνάθροισης και οι άλλες 12 στο άλλο. 

3.2.2.6.2 Εξωτερικές συνδέσεις 

Για την σύνδεση του DC1 και του DC3 θα χρησιμοποιηθεί οπτική και χάλκινη δομημένη 
καλωδίωση. Πιο συγκεκριμένα για τη σύνδεση των DC1-DC3 θα εγκατασταθούν 96 ζεύγη 
οπτικής ίνας τύπου ISO/IEC 11801 OM4 και 24 καλώδια χαλκού UTP/FTP Category 6Α.  

Η θέση τερματισμού στο DC1 θα είναι δύο ικριώματα συνάθροισης στα οποία θα γίνει 
ισοκατανομή των παραπάνω συνδέσεων. Η θέση των ικριωμάτων συνάθροισης θα 
καθοριστεί στη μελέτη εφαρμογής.  

Η θέση τερματισμού στο DC3 θα είναι τα δύο ικριώματα συνάθροισης, στα οποία θα γίνει 
ισοκατανομή των παραπάνω συνδέσεων.  

3.2.2.7 Σύστημα διανομής ισχύος 

Όπως περιγράφεται στο Α.3.1.2 Περιγραφή χώρου φιλοξενίας, στο χώρο θα εγκατασταθούν 
- από άλλο έργο - δύο κεντρικές παροχές εκ των οποίων η μία θα προστατεύεται από UPS 
και θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία του υπολογιστικού εξοπλισμού, ενώ η δεύτερη 
θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία όλων των υπόλοιπων υποστηρικτικών συστημάτων, 
όπως το σύστημα κλιματισμού. Η επέκταση των πινάκων διανομής και οι ηλεκτρολογικές 
συνδέσεις των προσφερόμενων συστημάτων είναι ευθύνη του αναδόχου και πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του υποψηφίου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
περιλαμβάνει στην προσφορά του όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες που απαιτούνται 
για την διανομή της ισχύος.  

Για την αύξηση της διαθεσιμότητας του κόμβου, σε κάθε ικρίωμα θα καταλήγουν 
τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες παροχές, Α και Β. Κάθε παροχή θα μπορεί να εξυπηρετήσει 
τις εκτιμώμενες καταναλώσεις των ικριωμάτων όπως περιγράφονται στους αντίστοιχους 
Πίνακες Συμμόρφωσης. 

Οι ανεξάρτητες παροχές Α και Β θα καταλήγουν σε μονάδες διανομής ισχύος (Power 
Distribution Unit - PDU). Κάθε μονάδα διανομής ισχύος θα βρίσκεται εγκατεστημένη στο 
ικρίωμα χωρίς να καταλαμβάνει χώρο σε ωφέλιμα rack units. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει και να τεκμηριώσει την ορθή κατανομή 
φάσεων μεταξύ του εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί στα ικριώματα. Είναι επιθυμητή η 
υποστήριξη δυνατότητας για αλλαγή της κατανομής φάσεων χωρίς επιπλέον σημαντικές 
ηλεκτρολογικές εργασίες, εφόσον απαιτείται από την κατανομή του υπολογιστικού 
εξοπλισμού.   
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Το σύστημα διανομής ισχύος θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς απομακρυσμένης 
παρακολούθησης πάνω από δίκτυο δεδομένων TCP/IP. Πιο συγκεκριμένα είναι απαραίτητο 
να παρακολουθούνται οι κυριότεροι παράμετροι λειτουργίας, όπως η ένταση του ρεύματος 
ανά κύκλωμα ανά ικρίωμα, ενώ θα πρέπει να αποστέλλονται ειδοποιήσεις (alarms) σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας πχ βλάβη συστήματος, αύξηση κατανάλωσης πάνω από ένα 
ορισμένο κατώφλι κλπ.  

Τα καλώδια ισχυρών ρευμάτων θα πρέπει να διατρέχουν το χώρο σε κατάλληλες σχάρες ή 
κανάλια που θα βρίσκονται πάνω από τα ικριώματα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση φαινομένων 
ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής. Για την είσοδο των ισχυρών μέσα σε κάθε ικρίωμα, θα 
υπάρχουν κατάλληλες οπές στο πάνω μέρος του ικριώματος. Η σύνδεση των μονάδων 
διανομής ισχύος θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμποδίζει τη λειτουργία, συντήρηση 
ή μετακίνηση του δικτυακού ή άλλου υποστηρικτικού εξοπλισμού (πχ κλιματιστικών 
μονάδων) που θα εγκατασταθούν, ενώ θα πρέπει να είναι δυνατή η εύκολη 
προσθαφαίρεσή τους κατά την παραγωγική λειτουργία του κόμβου. 

Στην προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνεται δίκτυο καναλιών διανομής 
ισχυρών ρευμάτων μεταξύ των ικριωμάτων. Το δίκτυο θα έχει ως κεντρικά σημεία τους 
πίνακες διανομής και σημεία διανομής τα ικριώματα και τις κλιματιστικές μονάδες. Η 
χωρητικότητα των καναλιών θα είναι τέτοια ώστε να δύναται να τερματιστούν όλες οι 
απαραίτητες ηλεκτρολογικές συνδέσεις. 

Επιθυμητό είναι η χωρητικότητα των καναλιών να υποστηρίζει την αύξηση των συνδέσεων 
κατά 50% χωρίς επιπλέον εργασίες. 

Επιθυμητό είναι η διανομή ισχύος με δύο ανεξάρτητες παροχές στα ικριώματα να γίνεται 
μέσω ροηφόρων αγωγών αναρτημένων από την οροφή (τοπολογία Α + Β). Από τους 
ροηφόρους αγωγούς με σημεία λήψεων (ΤΑΡ OFF) θα τροφοδοτείται και ο εξοπλισμός στα 
ικριώματα. 

3.2.2.8 Σύστημα κλιματισμού 

3.2.2.8.1 Γενικά 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει διάταξη ειδικών κλιματιστικών μονάδων 
ακριβείας, κλειστού κυκλώματος ψύξης με νερό, με τις οποίες θα διατηρεί στα επιθυμητά 
επίπεδα τη θερμοκρασία και την σχετική υγρασία του χώρου και θα καλύπτεται το 100% 
του θερμικού φορτίου που παράγεται από τον υπό εγκατάσταση υπολογιστικό και δικτυακό 
εξοπλισμό. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις εκτιμώμενες 
καταναλώσεις όλων των ικριωμάτων που θα τοποθετηθούν στο κόμβο για τον υπολογισμό 
του φορτίου θερμοαπαγωγής, καθώς και το θερμικό φορτίο που παράγουν οι υπόλοιπες 
υποστηρικτικές μονάδες που θα εγκαταστήσει στο χώρο. Για τον υπολογισμό της ισχύος 
των κλιματιστικών μονάδων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής συνθήκες εξωτερικού 
περιβάλλοντος: 

• Θερμοκρασία: Μέχρι 45ο βαθμούς της κλίμακας Κελσίου κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. 

• Σχετική υγρασία: Μέχρι 80% κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Δεδομένου ότι οι προδιαγραφές κατανάλωσης των ικριωμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλές 
(high density cooling), ενώ και το ύψος του χώρου περιορίζει σημαντικά το ύψος του 
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ψευδοδαπέδου, οι προσφορές των αναδόχων θα πρέπει να συμμορφώνονται σχεδιαστικά 
με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

• Δημιουργία ικριωσειρών με θερμούς και ψυχρούς διαδρόμους 

• Φυσικός διαχωρισμός των δύο διαδρόμων με εγκιβωτισμό του θερμού ή του 
ψυχρού διαδρόμου 

• Κλιματιστικές μονάδες κατάλληλες για τοποθέτηση στις ικριωσειρές ικριωμάτων με 
εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα στο οριζόντιο ή κάθετο επίπεδο. Οι μονάδες θα 
αναρροφούν από το θερμό διάδρομο, όπου και θα γίνεται η αποβολή θερμότητας 
από τον εξοπλισμό πληροφορικής και θα προσάγουν στον χώρο ψυχρού 
διαδρόμου.   

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη και να τεκμηριωθεί αναλυτικά η 
προτεινόμενη λύση για το υποσύστημα κλιματισμού. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην 
προσφορά του θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά φύλλα υπολογισμού για τον τρόπο 
διαστασιολόγησης των κλιματιστικών μονάδων.  

Είναι επιθυμητό ο υποψήφιος Ανάδοχος να καταθέσει στην προσφορά αποτελέσματα 
προσομοίωσης με χρήση μοντέλων CFD (computational fluid dynamics) που θα 
επιβεβαιώνουν την ορθή λειτουργία της θερμοαπαγωγής του χώρου με το προσφερόμενο 
εξοπλισμό και στα οποία θα αναφέρονται οι υποθέσεις που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο. 

3.2.2.8.2 Διαθεσιμότητα 

Τυχόν βλάβη του συστήματος κλιματισμού σημαίνει αυξημένη πιθανότητα βλάβης του 
εξοπλισμού και διακοπής της λειτουργίας του κόμβου. Για το λόγο αυτό το σύστημα 
κλιματισμού θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλίδες για ανάνηψη από 
σφάλμα με εφεδρικό εξοπλισμό σε αναμονή, προσφέροντας προστασία τουλάχιστον Ν+1 
για όλα τα ενεργά στοιχεία του, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του 
κόμβου σε περιπτώσεις βλαβών ή συντήρησης των υποδομών. 

Το σύστημα κλιματισμού θα έχει μηχανισμό χρονοπρογραμματισμού, ώστε και ο 
εξοπλισμός σε αναμονή για λόγους εφεδρείας, να μπαίνει περιοδικά σε λειτουργία 
κατανέμοντας τη φθορά του εξοπλισμού όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα, ενώ ταυτόχρονα 
να υπάρχει πάντα εφεδρεία σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή απότομης μεταβολής 
στο θερμικό φορτίο. 

3.2.2.8.3 Τροφοδοσία 

Οι εξωτερικές εγκαταστάσεις κλιματισμού θα τροφοδοτηθούν απευθείας από αυτόματο 
διακόπτη ισχύος που βρίσκεται στα ΓΠΧΤ.  

Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις κλιματισμού θα τροφοδοτηθούν υφιστάμενο πίνακα που 
υπάρχει στο χώρο.  

Για την βελτίωση της διαθεσιμότητας του συστήματος κλιματισμού αλλά και την ευκολίας 
της συντήρησης χωρίς διακοπή στην λειτουργία, είναι επιθυμητό η τροφοδοσία των 
εξωτερικών και εσωτερικών συστημάτων κλιματισμού να γίνεται από δύο ανεξάρτητους 
πίνακες, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από τις παραπάνω παροχές. 

Τα καλώδια, οι σχάρες, οι ηλεκτρολογικοί πίνακες και το αντίστοιχο ηλεκτρολογικό υλικό 
που χρειάζεται για την τροφοδοσία του συστήματος κλιματισμού είναι ευθύνη του 
αναδόχου και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του υποψηφίου. 
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3.2.2.8.4 Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας 

Το κλιματιστικό σύστημα θα πρέπει να προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με το θερμικό 
φορτίο με στόχο τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την 
αυτόματη ρύθμιση της ροής του αέρα με μεταβαλλόμενους ανεμιστήρες ή της ροής του 
ψυκτικού υγρού στο κλειστό σύστημα ψύξης με ρύθμιση της λειτουργίας των 
εγκατεστημένων αντλιών. Το σύστημα κλιματισμού θα ενσωματώνει τεχνικές 
εξοικονόμησης ενέργειας με την εκμετάλλευση των εξωτερικών περιβαλλοντικών 
συνθηκών για την ψύξη του εξοπλισμού πληροφορικής χωρίς την ενεργοποίηση μηχανικής 
ψύξης (direct / indirect water free-cooling). Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του 
ψυκτικού συγκροτήματος θα εκμεταλλεύεται τις χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
κατά την διάρκεια του χειμώνα και θα τροφοδοτεί με ψυχρό νερό τις Κλιματιστικές 
Μονάδες Απολύτου Ακριβείας, οι οποίες λειτουργούν σε ψύξη όλο τον χρόνο, ακόμα και 
από τους 17οC επιτρέποντας και την μερική εξοικονόμηση ενέργειας (partial Freecooling). 
Επίσης το Ψυκτικό Σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί συγχρονισμένα όλους τους 
Αερόψυκτους Ψύκτες ακόμα και κατά την διάρκεια της λειτουργίας εξοικονόμησης 
ενέργειας – Freecooling. Έτσι κατά την συγχρονισμένη λειτουργία όλων των Αερόψυκτων 
Ψυκτών θα διπλασιάζεται το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας – Freecooling και η 
εγκατάσταση θα απολαμβάνει την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. 

3.2.2.8.5 Εξωτερικές μονάδες - Ψύκτες 

Οι εξωτερικές εγκαταστάσεις κλιματισμού (ψύκτες, διατάξεις free-cooling κλπ) θα 
τοποθετηθούν στο χώρο του δώματος. Η όδευση των σωληνώσεων κλιματισμού για την 
σύνδεση των χώρων με τις εγκαταστάσεις του δώματος θα γίνει όπως περιγράφεται στο 
3.2.2.3  Οδεύσεις στο κτίριο.  

Το ψυχρό νερό θα παράγεται, όπως αναφέρθηκε, από τουλάχιστον τρεις (3) αερόψυκτους 
ψύκτες κατάλληλης ισχύος, υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη λειτουργία free cooling σε 
τοπολογία Ν+1, για τις συνθήκες λειτουργίας του έργου. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας του 
ψυκτικού συγκροτήματος θα τηρούνται στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα, τέτοια που να μην 
επιτρέπουν τη δημιουργία υγροποιήσεων στα ψυκτικά στοιχεία των κλιματιστικών 
μονάδων και κατά επέκταση αφύγρανση του χώρου.  

Το κύκλωμα νερού θα απαρτίζεται από πρωτεύον και δευτερεύον κύκλωμα. Στο πρωτεύον 
κύκλωμα εγκαθίστανται αντλίες σταθερής παροχής ενώ στο δευτερεύον αντλίες Inverter, οι 
οποίες συνεργάζονται με τις βάνες των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων. 

Οι σωληνώσεις κρύου νερού θα είναι μονωμένες με μονωτικό τύπου Armaflex ή παρόμοιο. 
Τα τμήματα του δικτύου που οδεύουν σε εξωτερικούς χώρους θα καλύπτονται επιπλέον με 
φύλο αλουμινίου 0,6 mm. 

3.2.2.8.6 Παρακολούθηση συστήματος κλιματισμού - Διαχείριση 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να επιτρέπει την απομακρυσμένη 
παρακολούθηση (monitoring) παραμέτρων λειτουργίας και την αποστολή 
προειδοποιήσεων ως ακολούθως: 

1. Παρακολούθηση των κυριοτέρων παραμέτρων λειτουργίας των κλιματιστικών 
μονάδων, πχ επιλεγμένη θερμοκρασία λειτουργίας στο κόμβο, κλπ 

2. Παρακολούθηση παραμέτρων που περιγράφουν τις συνθήκες στο κόμβο, πχ 
μετρούμενη θερμοκρασία σε διαδρόμους ψυχρού/ζεστού αέρα, κλπ. 

3. Αποστολή προειδοποιήσεων (alarms) σε περίπτωση δυσλειτουργίας, πχ βλάβη 
μονάδας, κλπ. 

ΑΔΑ: 6ΔΩΦ469ΗΡΧ-0ΝΕ



Προκήρυξη Διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' απαίτηση με 

τεχνολογίες Cloud Computing»   
ΜΕΡΟΣ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου   

 

Σελίδα 35 από 199 

4. Αποστολή προειδοποιήσεων (alarms) σε περιπτώσεις γεγονότων, πχ αύξηση 
θερμοκρασίας πάνω από συγκεκριμένο κατώφλι, κλπ. 

Τα σήματα προειδοποιήσεων - δυσλειτουργιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικές 
πληροφορίες για το είδος της βλάβης.  

Τέλος, το σύστημα κλιματισμού θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο υποσύστημα που να 
επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση του εξοπλισμού πάνω από δίκτυο δεδομένων 
TCP/IP. Το υποσύστημα διαχείρισης θα έχει τον έλεγχο και την επιτήρηση όλων των 
ηλεκτροκίνητων του συστήματος, ώστε να επιτευχθεί ο πλήρως αυτόματος τρόπος 
ρύθμισης των περιβαλλοντικών συνθηκών του χώρου φιλοξενίας του υπολογιστικού 
εξοπλισμού. 

Στο πλαίσιο της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών του κέντρου δεδομένων 
ΥΠΟΠΑΙΘ θα εγκατασταθεί από άλλο έργο κεντρικό σύστημα παρακολούθησης κέντρου 
δεδομένων, του κατασκευαστικού οίκου Schneider Electric της σειράς StruxureWare. Ο 
υποψήφιος δύναται να συμπεριλάβει στην προσφορά του την σύνδεση της υποδομής 
φιλοξενίας εξυπηρετητών με το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης του κέντρου 
δεδομένων για την ικανοποίηση των υποχρεωτικών προδιαγραφών παρακολούθησης. 

Α. 3.3 Διαλειτουργικότητα 

Η προτεινόμενη Πράξη προβλέπει την προμήθεια αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού 
και δικτυακού εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Η πλήρης 
διαλειτουργικότητα των υποδομών εξασφαλίζεται με την προμήθεια εξοπλισμού που 
ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα (standards) κάτι που αποτελεί πάγια πρακτική των 
προμηθειών που υλοποιεί η ΕΔΕΤ Α.Ε. Επιπλέον, με την ενοποίηση της υποδομής αυτής με 
την υφιστάμενη υποδομή της ΕΔΕΤ, μέσω της επέκτασης του δικτύου κορμού και 
πρόσβασης της ΕΔΕΤ, εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και ενσωμάτωση των 
προτεινόμενων νέων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με την υπάρχουσα υποδομή του 
δικτύου ΕΔΕΤ καθώς και η διαρκής παρακολούθηση, η αναβάθμιση και η προσαρμογή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση τις απαιτήσεις και την ανατροφοδότηση σχολίων από 
τους χρήστες για κάθε μια από τις προτεινόμενες υπηρεσίες.  

Α. 3.4 Ανοιχτά Δεδομένα 

Το παρόν έργο δεν περιλαμβάνει τη διαχείριση δεδομένων και κατά συνέπεια δεν 
προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί. Η υλοποίηση των υποδομών του έργου πρέπει να 
ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για ανοικτή αρχιτεκτονική (open architecture) και ανοικτά 
συστήματα (open systems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από 
συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (standards), τα οποία 
διασφαλίζουν: 

• την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών 
εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών, 

• τη δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των συστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και 
τη φιλοσοφία. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών του παρόντος 
Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να κάνει χρήση διεθνών και εμπορικώς αποδεκτών προτύπων, 
σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται και υποχρεωτικώς ζητούνται στα πλαίσια και των 
Πινάκων Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Γ.3 . 
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Α. 3.5 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή πολιτικής ασφαλείας για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, δεδομένα και υποδομές. Με ευθύνη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου της ΕΔΕΤ 
Α.Ε. εφαρμόζονται μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης στις διαθέσιμες υποδομές, στα 
διαχειριστικά εργαλεία και εφαρμογές, και στις παρεχόμενες υπηρεσίες για εσωτερικούς 
χρήστες της ΕΔΕΤ. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να 
προσπελάσει φυσικά τον εξοπλισμό. 

Α. 3.6 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 

Α.3.6.1 Τμήμα Α – Προμήθεια εξυπηρετητών  

Η υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης των υποδομών του παρόντος θα 
πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 
Φάσης 

Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης 
Μήνας Λήξης 
(παράδοσης) 

1 Ποσοτική Παραλαβή Μ0 Μ2 

2 Οριστική Παραλαβή Μ2 Μ3 
Πίνακας 1: Πίνακας Φάσεων  Έργου  

Μήνας Έναρξης Μ0 Μήνας Λήξης Μ1 

Τίτλος Φάσης Ποσοτική Παραλαβή 

Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και εκπόνηση μελετών 
εφαρμογής 

• Στόχος 2: Κατάθεση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου 

• Στόχος 3: Κατάθεση εκπαιδευτικού υλικού για τις ομάδες διαχείριση και συντήρησης 

• Στόχος 4: Εγκατάσταση του εξοπλισμού, 

• Στόχος 5: Εγκατάσταση και ρύθμιση του λογισμικού (firmware, ελεγκτές διαχείρισης 
κλπ) 

• Στόχος 6: Εκπαίδευση ομάδας διαχείρισης του συστήματος, 

• Στόχος 7: Εκπαίδευση ομάδας συντήρησης του συστήματος, 

• Στόχος 8: Εκτέλεση δοκιμών εγκατάστασης.   

Περιγραφή Φάσης: Η φάση αυτή συνίσταται στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, 
και στην επικαιροποίηση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος. Η φάση ποσοτικής 
παραλαβής αφορά στην παραλαβή και εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς την 
εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συνόλου του λογισμικού. Με την ολοκλήρωση της 
φάσης παραλαβής ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί πλήρως στο κέντρο 
δεδομένων της ΕΔΕΤ και να έχουν τεθεί σε λειτουργία όλα τα υποσυστήματα του. Επίσης, 
στη φάση αυτή περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση των ομάδων διαχείρισης και 
συντήρησης του συστήματος, καθώς και το on-the-job-training των ομάδων αυτών. 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα: Ο ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό επικαιροποιημένο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, το οποίο θα βασίζεται στο χρονοδιάγραμμα που 
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θα έχει καταθέσει στην προσφορά του.  

Μελέτη εγκατάστασης: Ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε αναλυτική αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης και στην συνέχεια στην εκπόνηση μελέτης που θα περιγράφει 
αναλυτικά την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Η μελέτη θα περιλαμβάνει σχέδιο φυσικής 
εγκατάστασης σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα περιγράφει τις ακριβείς τοποθεσίες 
εγκατάστασης του εξοπλισμού σε κάθε ικρίωμα, καθώς και σχέδιο ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα περιγράφει τις ηλεκτρολογικές 
συνδέσεις που θα γίνουν σε κάθε ικρίωμα και θα καταγράφει και τις ανάγκες του 
εξοπλισμού σε τροφοδοσία ρεύματος για κάθε ικρίωμα αναλυτικά, σε επίπεδο 
συστήματος διανομής ρεύματος (PDUs). Τέλος, η μελέτη θα περιλαμβάνει σχέδιο 
δικτυακής εγκατάστασης Ethernet σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα περιγράφει όλες τις 
δικτυακές συνδέσεις που θα γίνουν για κάθε κομμάτι του εξοπλισμού σε φυσικό επίπεδο. 

Εκπαιδευτικό υλικό: Ο ανάδοχος θα καταθέσει όλο το εκπαιδευτικό υλικό των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης για τις ομάδες διαχείρισης, συντήρησης και υποστήριξης 
εφαρμογών του συστήματος. 

Παραδοτέα: 

• Π1.1: Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα (Μ0), 

• Π1.2: Υλικό εκπαίδευσης ομάδας διαχείρισης και ομάδας συντήρησης (Μ1), 

• Π1.3: Τεκμηρίωση εγκατάστασης, εξοπλισμού και λογισμικού (Μ2), 

• Π1.4: Αναφορά δοκιμών εγκατάστασης (Μ2), 

• Π1.5: Εξοπλισμός (Μ2) 

Πίνακας 2: Περιγραφή Φάσης Ποσοτικής Παραλαβής 

Φάση Οριστικής Παραλαβής: 

Μήνας Έναρξης Μ2 Μήνας Λήξης Μ3 

Τίτλος Φάσης Οριστική Παραλαβή 

Στόχοι Φάσης: 

• Στόχος 1: Πιλοτική λειτουργία της υποδομής και βεβαίωση ορθής λειτουργίας, 

• Στόχος 2: Εκτέλεση δοκιμών απόδοσης,  

• Στόχος 3: Εκτέλεση δοκιμών συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας , 

• Στόχος 4: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας. 

Περιγραφή Φάσης: H Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο θα θέσει σε 
λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού και θα εκτελέσει δοκιμές απόδοσης σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της προκήρυξης. Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος κατά την εκτέλεση 
των δοκιμών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης ή 
αποκατάστασης της λειτουργικότητας του εξοπλισμού. Στην συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή 
θέτει σε λειτουργία του εξοπλισμού και προχωράει σε οριστική παραλαβή αφού 
συμπληρωθούν πέντε (5) ημέρες επιτυχών δοκιμών συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας.   

Παραδοτέα: 

ΑΔΑ: 6ΔΩΦ469ΗΡΧ-0ΝΕ



Προκήρυξη Διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' απαίτηση με 

τεχνολογίες Cloud Computing»   
ΜΕΡΟΣ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου   

 

Σελίδα 38 από 199 

• Π2.1: Αναφορά δοκιμών απόδοσης, συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας (Μ3). 

Πίνακας 3 Περιγραφή Φάσης Οριστικής Παραλαβής 

Α.3.6.2 Τμήμα B – Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών 

Η υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης των υποδομών του παρόντος θα 
πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 
Φάσης 

Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης 
Μήνας Λήξης 
(παράδοσης) 

1 Μελέτη Εφαρμογής Μ0 Μ1 

2 Ποσοτική Παραλαβή Μ1 Μ2 

3 Οριστική Παραλαβή Μ2 Μ3 
Πίνακας 4: Πίνακας Φάσεων  Έργου  

Μήνας Έναρξης Μ0 Μήνας Λήξης Μ1 

Τίτλος Φάσης Μελέτη Εφαρμογής  

Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και εκπόνηση μελετών 
εφαρμογής 

• Στόχος 2: Κατάθεση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου 

• Στόχος 3: Κατάθεση εκπαιδευτικού υλικού για τις ομάδες υποστήριξης του κόμβου  

Περιγραφή Φάσης: Η φάση αυτή συνίσταται στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, 
και στην επικαιροποίηση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος. 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα: Ο ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό επικαιροποιημένο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, το οποίο θα βασίζεται στο χρονοδιάγραμμα που 
θα έχει καταθέσει στην προσφορά του.  

Στατική μελέτη: Ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης και στην συνέχεια στην εκπόνηση στατικής μελέτης για την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού και ειδικότερα των εγκαταστάσεων κλιματισμού στο δώμα του κτηρίου. Η 
μελέτη θα καταλήγει στα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά την 
εγκατάσταση, τα οποία θα είναι ευθύνη του αναδόχου. Στην μελέτη θα περιλαμβάνεται 
αναφορά στους ισχύοντες κανονισμούς που ελήφθησαν υπόψη, μέθοδος και τεύχη 
υπολογισμών καθώς και τα κατάλληλα σχέδια (κατόψεις, τομές, σχέδια λεπτομερειών 
κλπ). 

Μελέτη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υποδομών: Ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε 
αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και στην συνέχεια στην εκπόνηση 
μελέτης που θα περιγράφει αναλυτικά τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, 
τις καλωδιώσεις  και τις σωληνώσεις που θα εγκατασταθούν (τύπος, ισχύς και προορισμός 
κάθε μηχανήματος, οδεύσεις καλωδιώσεων και σωληνώσεων κλπ), και θα συνοδεύεται 
από κάτοψη και τομές ανάλογης, με το μέγεθος του συστήματος, κλίμακας. Στην μελέτη 
θα περιλαμβάνεται αναφορά στους ισχύοντες κανονισμούς που ελήφθησαν υπόψη, 
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μέθοδος και τεύχη υπολογισμών καθώς και τα κατάλληλα σχέδια (κατόψεις, τομές, σχέδια 
λεπτομερειών κλπ). 

Εκπαιδευτικό υλικό: Ο ανάδοχος θα καταθέσει όλο το εκπαιδευτικό υλικό των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης για τις ομάδες υποστήριξης του κόμβου. 

Παραδοτέα: 

• Π1.1 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα (Μ1), 

• Π1.2 Στατική μελέτη (Μ1), 

• Π1.3 Μελέτη ηλεκτρολογικών υποδομών (Μ1), 

• Π1.4 Μελέτη μηχανολογικών υποδομών (Μ1), 

• Π1.5: Υλικό εκπαίδευσης ομάδας υποστήριξης του κόμβου (Μ1) 

Πίνακας 5: Φάση Μελέτης Εφαρμογής 

 
Φάση Ποσοτικής Παραλαβής: 

Μήνας Έναρξης Μ1 Μήνας Λήξης Μ2 

Τίτλος Φάσης Ποσοτική Παραλαβή 

Στόχοι Φάσης: 

• Στόχος 1: Εγκατάσταση των υποδομών κλιματισμού, 

• Στόχος 2: Εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών υποδομών, 

• Στόχος 3: Εγκατάσταση και ρύθμιση του λογισμικού  

• Στόχος 4: Εκπαίδευση ομάδας υποστήριξης του κόμβου, 

• Στόχος 5: Εκτέλεση δοκιμών εγκατάστασης.  

Περιγραφή Φάσης: Η φάση ποσοτικής παραλαβής αφορά στην παραλαβή και 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 
συνόλου του λογισμικού. Με την ολοκλήρωση της φάσης παραλαβής ο εξοπλισμός θα 
πρέπει να έχει εγκατασταθεί πλήρως στο κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ και να έχουν τεθεί 
σε λειτουργία όλα τα υποσυστήματά του. Επίσης, στη φάση αυτή περιλαμβάνεται και η 
εκπαίδευση της ομάδας υποστήριξης του κόμβου, καθώς και το on-the-job-training. 

Παραδοτέα: 

• Π2.1: Τεκμηρίωση εγκατάστασης, εξοπλισμού και λογισμικού (Μ2), 

• Π2.2: Αναφορά δοκιμών εγκατάστασης (Μ2), 

• Π2.3: Εξοπλισμός (Μ2) 

Πίνακας 6 Περιγραφή Φάσης Ποσοτικής Παραλαβής 

Φάση Οριστικής Παραλαβής: 

Μήνας Έναρξης Μ2 Μήνας Λήξης Μ3 

Τίτλος Φάσης Οριστική Παραλαβή 

Στόχοι Φάσης: 

• Στόχος 1: Πιλοτική λειτουργία της υποδομής και βεβαίωση ορθής λειτουργίας, 

• Στόχος 2: Εκτέλεση δοκιμών απόδοσης,  

• Στόχος 3: Εκτέλεση δοκιμών συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας  
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• Στόχος 4: Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας του έργου 

• Στόχος 5: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

Περιγραφή Φάσης: H Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο θα θέσει σε 
λειτουργία το σύνολο ή μέρος του εξοπλισμού και θα εκτελέσει δοκιμές απόδοσης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος 
κατά την εκτέλεση των δοκιμών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες αντικατάστασης ή αποκατάστασης της λειτουργικότητας του εξοπλισμού. Στην 
συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή θέτει σε λειτουργία του εξοπλισμού και προχωράει σε 
οριστική παραλαβή αφού συμπληρωθούν πέντε (5) ημέρες επιτυχών δοκιμών συνεχούς 
και απρόσκοπτης λειτουργίας.   

Παραδοτέα: 

• Π3.1: Αναφορά δοκιμών απόδοσης, συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας (Μ3) 

Πίνακας 7 Περιγραφή Φάσης Οριστικής Παραλαβής 

Α. 3.7 Παραδοτέα 

Α.3.7.1 Τμήμα Α – Προμήθεια εξυπηρετητών  

Α/Α 

Παραδοτέου 
Τίτλος Παραδοτέου 

Τύπος 

Παραδοτέου1 

Μήνας 

Παράδοσης2 

1.1 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα ΑΝ Μ1 

1.2 

Υλικό εκπαίδευσης ομάδας 

διαχείρισης και ομάδας 

συντήρησης 

Α Μ1 

1.3 
Τεκμηρίωση εγκατάστασης, 

εξοπλισμού και λογισμικού 
ΑΛ Μ2 

1.4 Αναφορά δοκιμών εγκατάστασης ΑΝ Μ2 

1.5 Εξοπλισμός  Μ2 

2.1 

Αναφορά δοκιμών απόδοσης, 

συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας 

ΑΝ Μ3 

Πίνακας 8: Πίνακας Παραδοτέων Έργου – Τμήμα Α 

                                                           
 
1
Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), 

Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 
2
Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου, όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου 
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Α.3.7.2 Τμήμα B – Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών 

Α/Α 

Παραδοτέου 
Τίτλος Παραδοτέου 

Τύπος 

Παραδοτέου3 

Μήνας 

Παράδοσης4 

1.1 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα ΑΝ Μ1 

1.2 Στατική μελέτη Μ Μ1 

1.3 
Μελέτη ηλεκτρολογικών 

υποδομών 
Μ Μ1 

1.4 
Μελέτη μηχανολογικών 

υποδομών 
Μ Μ1 

1.5 
Υλικό εκπαίδευσης ομάδας 

υποστήριξης του κόμβου 
Α Μ1 

2.1 
Τεκμηρίωση εγκατάστασης, 

εξοπλισμού και λογισμικού 
ΑΛ Μ2 

2.2 Αναφορά δοκιμών εγκατάστασης ΑΝ Μ2 

2.3 Εξοπλισμός  Μ2 

3.1 

Αναφορά δοκιμών απόδοσης, 

συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας 

ΑΝ Μ3 

Πίνακας 9 Πίνακας Παραδοτέων Έργου – Τμήμα Β 

Α. 3.8 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 

Α.3.8.1 Τμήμα Α – Προμήθεια εξυπηρετητών  

 

Α/Α Τίτλος Οροσήμου 
Μήνας 

Επίτευξης 
Μέθοδος μέτρησης της 

επίτευξης 

1 Υπογραφή σύμβασης Μ0 
Υπογεγραμμένη σύμβαση 
προμήθειας εξοπλισμού 

2 Ποσοτική παραλαβή Μ2 
Παραδοτέα και επιτόπιος 

έλεγχος 

3 Οριστική παραλαβή  Μ3 
Παραδοτέα και επιτόπιος 

έλεγχος 
Πίνακας 10 Πίνακας Οροσήμων Έργου– Τμήμα Α 

                                                           
 
3
Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), 

Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 
4
Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου, όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου 
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Α.3.8.2 Τμήμα B – Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών 

Α/Α Τίτλος Οροσήμου 
Μήνας 

Επίτευξης 
Μέθοδος μέτρησης της 

επίτευξης 

1 Υπογραφή σύμβασης Μ0 
Υπογεγραμμένη σύμβαση 
προμήθειας εξοπλισμού 

2 Μελέτη Εφαρμογής Μ1 
Παραδοτέα και επιτόπιος 

έλεγχος 

3 Ποσοτική παραλαβή Μ2 
Παραδοτέα και επιτόπιος 

έλεγχος 

4 Οριστική παραλαβή  Μ3 
Παραδοτέα και επιτόπιος 

έλεγχος 
Πίνακας 11 Πίνακας Οροσήμων Έργου – Τμήμα Β 

Α.4  Ελάχιστες Προδιαγραφές Υπηρεσιών  

Α. 4.1 Υπηρεσίες εγκατάστασης  

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στο κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ στο ΥΠΟΠΑΙΘ. 
Το χρονικό διάστημα εγκατάστασης θα καθοριστεί από την ΕΔΕΤ με βάσει τη διαθεσιμότητα 
του χώρου. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη μεταφορά, εγκατάσταση του 
εξοπλισμού στο κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ και της προσαρμογής του ώστε να είναι έτοιμο 
να χρησιμοποιηθεί παραγωγικά. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά το λογισμικό, ο ανάδοχος θα 
πρέπει εκτός από την εγκατάσταση να ολοκληρώσει και την προσαρμογή του λογισμικού το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εξοπλισμού (π.χ. firmware, λογισμικό ελεγκτή 
διαχείρισης κλπ). 

Α.4.1.1 Τεκμηρίωση 

Το σύστημα θα πρέπει να συνοδευτεί με πλήρη τεκμηρίωση σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική 
μορφή, για όλα τα συστατικά του είτε αφορούν το hardware είτε το λογισμικό. Ιδιαίτερα για 
το λογισμικό και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης του, η τεκμηρίωση θα 
πρέπει ανανεώνεται με την εγκατάσταση κάθε νέας έκδοσης για ένα συγκεκριμένο τμήμα 
του. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ετοιμάσει και να παραδώσει το αργότερο μετά την αποδοχή 
παράδοσης του συστήματος, μια πλήρη προσαρμοσμένη (customized) τεκμηρίωση που να 
περιγράφει τη συγκεκριμένη δομή του υπολογιστικού συστήματος που παραδόθηκε, τις 
ρυθμίσεις και τις παραμετροποιήσεις που έγιναν κατά την εγκατάστασή του, με όλα τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του. 

Α.4.1.2 Δοκιμές Αποδοχής 

Σε κάθε φάση του έργου η ΕΔΕΤ σε συνεργασία με τον ανάδοχο θα εκτελέσει μια σειρά 
δοκιμών αποδοχής για να επιβεβαιωθεί η ορθή εγκατάσταση και λειτουργία του υλικού και 
του λογισμικού ανάλογα το φυσικό αντικείμενο της κάθε φάσης. Οι δοκιμές 
ομαδοποιούνται λογικά με βάση τη φάση του έργου κατά την οποία πραγματοποιούνται 
και το στόχο τους όπως αναλύεται στην συνέχεια. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 
καταθέσουν στην πρόταση τους, πλάνο δοκιμών αποδοχής σύμφωνα με τα βήματα και τους 
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στόχους που περιγράφονται στους παραπάνω πίνακες. Το πλάνο αποδοχής θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί και οριστικοποιηθεί κατά την φάση της μελέτης εφαρμογής του έργου. 

4.1.2.1 Τμήμα Α – Προμήθεια εξυπηρετητών  

4.1.2.1.1 Δοκιμές ποσοτικής παραλαβής 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης η ΕΔΕΤ σε συνεργασία με τον ανάδοχο θα 
εκτελέσει μια σειρά δοκιμών αποδοχής για να επιβεβαιωθεί η ορθή εγκατάσταση του 
υλικού και του λογισμικού. Η διάρκεια των δοκιμών αποδοχής θα πρέπει να έχουν ένα 
πλάνο ολοκλήρωσης 1 εβδομάδας, με πιθανές αποκλίσεις σε περίπτωση προβλημάτων και 
απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό διάστημα 
πραγματοποίησης των δοκιμών δε θα πρέπει να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα 
ολοκλήρωσης της Φάσης Ποσοτικής Παραλαβής. Οι δοκιμές ομαδοποιούνται σε μια λογική 
ομάδα και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

# Ομάδας Δοκιμών 1 Χρονική Διάρκεια 1 εβδομάδα 

Τίτλος δοκιμής Δοκιμές εγκατάστασης 

Περιγραφή: 

Επιβεβαίωση ότι όλα τα υποσυστήματα υλικού είναι ορθά εγκατεστημένα και 
συνδεδεμένα. Ενδεικτικά θα εκτελεστούν τα παρακάτω: 

• Θα ενεργοποιηθούν όλα τα υποσυστήματα, ώστε να ελεγχθεί η λειτουργία τους 
και να εντοπιστούν περιπτώσεις Dead on arrival (DOA) 

• Θα γίνει επιβεβαίωση της λίστας υλικού μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον 
του συστήματος 

• Θα γίνει επιβεβαίωση της τεκμηρίωσης που έχει παραδοθεί όσον αφορά την 
φυσική εγκατάσταση του εξοπλισμού 

• Θα γίνει επιβεβαίωση της τεκμηρίωσης που έχει παραδοθεί όσον αφορά την 
καλωδίωση των δικτύων και της τροφοδοσίας του εξοπλισμού 

Κριτήρια Αποδοχής: Επιτυχής ολοκλήρωση όλων των δοκιμών. 

Πίνακας 12 Δοκιμές εγκατάστασης 

4.1.2.1.2 Δοκιμές ποιοτικής παραλαβής 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης η ΕΔΕΤ σε συνεργασία με τον ανάδοχο θα 
εκτελέσει μια σειρά δοκιμών αποδοχής για να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία του υλικού 
και του λογισμικού. Η διάρκεια των δοκιμών αποδοχής θα πρέπει να έχουν ένα πλάνο 
ολοκλήρωσης 2 εβδομάδων, με πιθανές αποκλίσεις σε περίπτωση προβλημάτων και 
απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό διάστημα 
πραγματοποίησης των δοκιμών δε θα πρέπει να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα 
ολοκλήρωσης της Φάσης Ποιοτικής Παραλαβής. Οι δοκιμές ομαδοποιούνται σε μια λογική 
ομάδα και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

# Ομάδας Δοκιμών 2 Χρονική Διάρκεια 1 εβδομάδα 

Τίτλος δοκιμής Δοκιμές απόδοσης 
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Περιγραφή: 

Οι δοκιμές απόδοσης θα πρέπει να επαληθεύσουν ότι το σύστημα ικανοποιεί τις 
συμβατικές προδιαγραφές απόδοσης όπως αυτές κατεγράφησαν στην πρόταση του 
αναδόχου.  

Κριτήρια Αποδοχής: Τα αποτελέσματα θα πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα που 
έχουν κατατεθεί στην πρόταση από τον Ανάδοχου. 

Πίνακας 13 - Δοκιμές απόδοσης 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τις τιμές που περιλαμβάνονται στην 
προσφορά του αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες τις ενέργειες 
αναβάθμισης του συστήματος ώστε να επιτευχθούν οι μετρήσεις που έχουν κατατεθεί με 
την προσφορά. 

4.1.2.1.3 Δοκιμές συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 

Μετά την ολοκλήρωση της ποιοτικής παραλαβής η ΕΔΕΤ σε συνεργασία με τον ανάδοχο θα 
εκτελέσει μια σειρά δοκιμών συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας για να επιβεβαιωθεί η 
σταθερότητα και η αξιοπιστία του υλικού και του λογισμικού. Η διάρκεια των δοκιμών 
αποδοχής θα πρέπει να έχουν ένα πλάνο ολοκλήρωσης 2 εβδομάδων, με πιθανές 
αποκλίσεις σε περίπτωση προβλημάτων και απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών. Σε κάθε 
περίπτωση το συνολικό διάστημα πραγματοποίησης των δοκιμών δε θα πρέπει να 
ξεπεράσει το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της Φάσης Οριστικής Παραλαβής. Οι δοκιμές 
ομαδοποιούνται σε 1 λογική ομάδα και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

# Ομάδα Δοκιμών 3 Χρονική Διάρκεια 2 εβδομάδες 

Τίτλος δοκιμής Συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 

Περιγραφή: 

Εκτέλεση εργασιών τύπου stress-test για ένα συνολικό διάστημα 2 εβδομάδων για τα 
κυριότερα υποσυστήματα του εξοπλισμού (επεξεργαστές, μνήμη, δίσκοι κλπ).  

Κριτήρια Αποδοχής: Επιτυχής ολοκλήρωση όλων των δοκιμών. 

Πίνακας 14 – Δοκιμές Συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 

Α. 4.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Α.4.2.1 Τμήμα Α – Προμήθεια εξυπηρετητών  

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. κατά την παραγωγική λειτουργία του εξοπλισμού θα δημιουργήσει δύο ομάδες 
υποστήριξης. Η πρώτη ομάδα θα είναι επιφορτισμένη με τη λειτουργία-διαχείριση του 
εξοπλισμού (operations) και η δεύτερη ομάδα με την συντήρηση του υλικού (hardware 
support). Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στα πλαίσια τις προσφοράς τους να προσφέρει 
υπηρεσίες εκπαίδευσης για αυτές τις ομάδες της ΕΔΕΤ.  

Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει : 

• μια εκπαίδευση για έξι (6) άτομα με ελάχιστο χρόνο διάρκειας δύο (2) ημερών η 
οποία θα απευθύνεται στην ομάδα διαχείρισης του συστήματος. Η εκπαίδευση θα 
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πρέπει να περιλαμβάνει τη διαχείριση τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού του 
συστήματος.  

• μια εκπαίδευση για έξι (6) άτομα με ελάχιστο χρόνο διάρκειας δύο (2) ημερών η 
οποία θα απευθύνεται στην ομάδα συντήρησης του υλικού. Η ομάδα αυτή πρέπει 
να εκπαιδευτεί στις ενέργειες συντήρησης, διαχείρισης και αντικατάστασης υλικού 
στο πεδίο. Η εκπαίδευση θα εστιάσει στις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται 
παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού και η πραγματοποίησή τους δεν ακυρώνει 
την εγγύηση του συστήματος.  

Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν στην αρχή της Φάσης Ποσοτικής 
Παραλαβής και πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Το εκπαιδευτικό υλικό κάθε 
προγράμματος θα παραδοθεί πριν την διενέργεια της εκπαίδευσης για την έγκαιρη 
ενημέρωση των εκπαιδευομένων. 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα εμπλουτιστούν με εκπαίδευση στο πεδίο κατά την 
διάρκεια της εγκατάστασης, ρύθμισης και παραμετροποίησης του εξοπλισμού, ώστε οι 
εκπαιδευόμενοι να αποκτούν άμεση εμπειρία για τις ειδικές απαιτήσεις και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. Για αυτό το λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
υπηρεσίες εκπαίδευσης εν ώρα εργασίας (on the job training).  

Α.4.2.2 Τμήμα B – Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. κατά την παραγωγική λειτουργία του εξοπλισμού θα διαθέτει προσωπικό 
υποστήριξης του κέντρου δεδομένων, το οποίο δύναται να εκτελεί εργασίες 
παρακολούθησης και διαχείρισης του εξοπλισμού. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στα 
πλαίσια τις προσφοράς τους να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης για το προσωπικό της 
ΕΔΕΤ.  

Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει μια εκπαίδευση για έξι (6) άτομα με 
ελάχιστο χρόνο διάρκειας δύο (2) ημερών η οποία θα απευθύνεται στην ομάδα 
υποστήριξης του κόμβου δεδομένων. Η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 
διαχείριση τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού του συστήματος.  

Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν στην αρχή της Φάσης Ποσοτικής 
Παραλαβής και πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Το εκπαιδευτικό υλικό κάθε 
προγράμματος θα παραδοθεί πριν την διενέργεια της εκπαίδευσης για την έγκαιρη 
ενημέρωση των εκπαιδευομένων. 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα εμπλουτιστούν με εκπαίδευση στο πεδίο κατά την 
διάρκεια της εγκατάστασης, ρύθμισης και παραμετροποίησης του εξοπλισμού, ώστε οι 
εκπαιδευόμενοι να αποκτούν άμεση εμπειρία για τις ειδικές απαιτήσεις και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. Για αυτό το λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
υπηρεσίες εκπαίδευσης εν ώρα εργασίας (on the job training).  

Α. 4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

Το περιεχόμενο/αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για 
τον προσφερόμενο εξοπλισμό ανά τμήμα του Έργου προσδιορίζεται στο Παράρτημα Γ.3 
Πίνακες Συμμόρφωσης καθώς και στην ενότητα B. 5.4 της παρούσας Προκήρυξης και κατά 
περιπτώσεις μπορεί να προσδιορίζεται και στους Πίνακες Συμμόρφωσης για κάθε είδος 
εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο ίδιο Παράρτημα. Το υπόδειγμα της σχετικής 
εγγυητικής επιστολής δίνεται στο Παράρτημα Γ.1.4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν 
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προσδιορίζεται επακριβώς, τότε αρκεί να προσφέρεται η ελάχιστη/βασική εγγύηση καλής 
λειτουργίας που προσφέρει ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. 

Α.4.3.1 Τμήμα Α – Προμήθεια εξυπηρετητών  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού με ποινή 
αποκλεισμού. Οι υπηρεσίες Εγγύησης-Υποστήριξης περιγράφονται αναλυτικά στο 
Παράρτημα Γ.3.2 Πίνακας Συμμόρφωσης 2: Τμήμα Α – Υπηρεσίες. 

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
προσφέρει δωρεάν πλήρη εγγύηση του εξοπλισμού και των υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης βλαβών και 
ανταλλακτικών. 

Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος οφείλει, σε 
συνεννόηση με την ΕΔΕΤ, να συντονίζει όλες τις απαιτούμενες (προληπτικές ή μη) εργασίες 
άμεσης αποκατάστασης των βλαβών και αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 

Στο χρονικό διάστημα που ο εξοπλισμός καλύπτεται από την εγγύηση, ο Ανάδοχος  είναι 
υποχρεωμένος να τηρεί τους εξής όρους: 

• Λειτουργία οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου στην Ελλάδα. 

• Λήψης ειδοποίησης βλάβης κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 
πλην επισήμων αργιών) και κατά τις ώρες 08:00 έως 20:00. 

• Απόκριση από πιστοποιημένο τεχνικό του βλαβοληπτικού σε λιγότερο από μια (1) 
ώρα από τη στιγμή της αναγγελίας βλάβης. 

• Αποκατάσταση βλαβών στο υλικό με επισκευή ή αντικατάσταση του 
προβληματικού τμήματος του εξοπλισμού μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. Στο χρόνο αποκατάστασης 
συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης. 

• Αναβάθμιση στην πλέον πρόσφατη και σταθερή έκδοση του λογισμικού (firmware, 
ελεγκτές διαχείρισης κλπ) των εξυπηρετητών με στόχο τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας και την αποκατάσταση σφαλμάτων (bug) στο λογισμικό. 

• Αποκατάσταση σφαλμάτων (bug) στο λογισμικό με κατάλληλη διορθωτική έκδοση 
(patch/fix).  

• Απευθείας επαφή για την αντιμετώπιση προβλημάτων (cases) και διαχείριση αυτών 
στο βλαβοληπτικό κέντρο του κατασκευαστή οίκου.  

• Έκδοση ετήσιων αναφορών καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, όπου θα 
περιγράφονται όλα τα δελτία βλάβης της αντίστοιχης περιόδου καθώς και οι 
εργασίες για την αποκατάστασή τους. Θα περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες για 
τα περιστατικά υποστήριξης που έλαβαν χώρα κατά το αναφερθέν διάστημα. Για 
κάθε περιστατικό, θα περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστο η ακόλουθη πληροφορία: 
ημερομηνία/ώρα ειδοποίησης βλάβης, διάγνωση βλάβης, ενέργειες 
αποκατάστασης βλάβης και ημερομηνία/ώρα αποκατάστασης βλάβης.  
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Α.4.3.2 Τμήμα B – Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) έτη από την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού και αφορά το σύνολο του υλικού και του 
λογισμικού όπως περιγράφεται στους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης. 

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
προσφέρει δωρεάν πλήρη εγγύηση του εξοπλισμού και των υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης βλαβών και 
ανταλλακτικών. 

Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος οφείλει, σε 
συνεννόηση με την ΕΔΕΤ, να συντονίζει όλες τις απαιτούμενες (προληπτικές ή μη) εργασίες 
άμεσης αποκατάστασης των βλαβών και αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 

Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας, η Αναθέτουσα Αρχή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Ανάδοχο για την 
εγκατάσταση/απεγκατάσταση υπολογιστικού/δικτυακού ή αποθηκευτικού εξοπλισμού 
στον κόμβο, εφόσον μεταβάλλεται το φορτίο κατά 16KW ή περισσότερο. Ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μελετήσει τις αλλαγές και να προβεί σε διορθωτικές 
κινήσεις εφόσον χρειαστεί.  

Στο χρονικό διάστημα που ο εξοπλισμός καλύπτεται από την εγγύηση, ο Ανάδοχος  είναι 
υποχρεωμένος να τηρεί τους εξής όρους: 

• Λειτουργία οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου στην Ελλάδα. 

• Απευθείας σύνδεση με το σύστημα παρακολούθησης του κόμβου. Η σύνδεση θα 
γίνεται μέσω του Internet με τη χρήση ασφαλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας χωρίς 
την ανάγκη δέσμευσης ανεξάρτητων τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων. Ο 
εξοπλισμός και τα τηλεπικοινωνιακά τέλη σύνδεσης του Αναδόχου με το Internet 
είναι ευθύνη του Αναδόχου. 

• Παρακολούθηση της λειτουργίας του κόμβου σε συνεχή βάση (24x7) από 
εξειδικευμένους τεχνικούς. 

• Λήψη ειδοποιήσεων για βλάβες σε συνεχή βάση (24x7) από εξειδικευμένους 
τεχνικούς. 

• Απόκριση στο πεδίο από εξειδικευμένο τεχνικό σε λιγότερο από τρεις (3) ώρες από 
τη στιγμή της αναγγελίας βλάβης.  

• Αποκατάσταση βλαβών στο υλικό με επισκευή ή αντικατάσταση του 
προβληματικού τμήματος μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή της 
αναγγελίας της βλάβης. Στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο 
χρόνος εντοπισμού της βλάβης. 

• Αναβάθμιση στην πλέον πρόσφατη και σταθερή έκδοση λογισμικού των 
συστημάτων παρακολούθησης και φυσικής ασφάλειας του κόμβου με στόχο τη 
βελτίωση της λειτουργικότητας και την αποκατάσταση σφαλμάτων (bug) στο 
λογισμικό. 

• Έκδοση ετήσιων αναφορών λειτουργίας του κόμβου (διαθεσιμότητα, βλάβες, PUE, 
καταναλώσεις, περιβαλλοντικά στοιχεία κλπ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
επόμενη παράγραφο. 

• Αναβάθμιση στην πλέον πρόσφατη και σταθερή έκδοση λογισμικού των 
συστημάτων παρακολούθησης του κόμβου με στόχο τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας και την αποκατάσταση σφαλμάτων (bug) στο λογισμικό. 
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• Έκδοση ετήσιων αναφορών καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, όπου θα 
περιγράφονται οι απαιτούμενες (προληπτικές ή μη) εργασίες άμεσης 
αποκατάστασης βλαβών και αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων. Θα 
περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τα περιστατικά υποστήριξης που έλαβαν 
χώρα κατά το αναφερθέν διάστημα. Για κάθε περιστατικό υποστήριξης, θα 
περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστο η ακόλουθη πληροφορία: ημερομηνία/ώρα 
ειδοποίησης βλάβης, διάγνωση βλάβης, ενέργειες αποκατάστασης βλάβης και 
ημερομηνία/ώρα αποκατάστασης βλάβης. 

Α.5  Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Α. 5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις του έργου θα πρέπει να 
προτείνει ακριβή μεθοδολογία υλοποίησης  του έργου και παράδοσης του εξοπλισμού, 
καθώς και μεθοδολογία παροχής υποστήριξης σε όλες τις φάσεις παραλαβής, για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 

Α. 5.2 Σχήμα Διοίκησης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο σε αριθμό και ικανότητες 
προσωπικό για την ανάληψη του Έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται σε λεπτομέρεια στην 
ενότητα Β2.6 για κάθε τμήμα. 

Α. 5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

Η παρακολούθηση του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνει σύμφωνα με τη 
διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής, όπως αυτή περιγράφεται στο Σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000 για τη Διαχείριση των Έργων της ΕΔΕΤ Α.Ε. Σε κάθε 
περίπτωση, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί όλες τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε φάσης του αντίστοιχου τμήματος του 
έργου και να παραδίδει τα απαιτούμενα παραδοτέα σύμφωνα με το καθορισμένο 
χρονοδιάγραμμα του τμήματος του έργου. Επιπλέον, στην ομάδα έργου του Υποψηφίου 
Αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται υπεύθυνος διασφάλισης της ποιότητας 
υλοποίησης του έργου (βλ. ενότητα B. 2.6.), για κάθε τμήμα. Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει 
να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον υπεύθυνο διασφάλισης της 
ποιότητας υλοποίησης για την πορεία υλοποίησης του τμήματος του έργου. 
 

Α. 5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της πιθανούς 
κινδύνους για αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του εκάστοτε τμήματος του 
έργου. Παράμετροι που μπορούν να προκαλέσουν καθυστερημένη παράδοση του 
εξοπλισμού, δυσλειτουργίες κατά τη φάση δοκιμαστικής λειτουργίας και ολοκλήρωσης των 
δοκιμών αποδοχής, καθώς και προβλήματα εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων 
λογισμικού (bugs) στα συστήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
προετοιμασία των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων όλων των τμημάτων του έργου. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

B.1  Γενικές Πληροφορίες 

B. 1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου-ων για κάθε τμήμα για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και 
οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού » στο πλαίσιο 
του Υποέργου 14 «Υπηρεσία παροχής υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και 
οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» της Πράξης 
«Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα», 
όπως αυτό περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσας Προκήρυξης. 

O Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από Εθνικούς Πόρους και υλοποιείται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. ως Δικαιούχο της πράξης με 
κωδικό ΟΠΣ: 296114. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα του 
Έργου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος τμήματος/τμημάτων του Έργου ή που αντιμετωπίζουν το σύνολο 
του Έργου ως ένα ενιαίο τμήμα. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ο διαγωνισμός 
εμφανίζεται ως διακριτός και αυτοτελής για κάθε τμήμα του έργου ξεχωριστά. Ως εκ τούτου 
οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε περισσότερα του ενός τμήματα καταθέτουν τον 
ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς για κάθε τμήμα, ο οποίος πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για το 
τμήμα του διαγωνισμού στο οποίο συμμετέχουν. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr). Οι προσφορές και λοιπά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στον δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, από τους εγγεγραμμένους 
υποψήφιους αναδόχους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
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B. 1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του 
ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ευρωπαϊκή συνδρομή) και από 
Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (ευρωπαϊκή συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα 
βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον 
κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) ΣΑ Ε0138 με κωδικό 2010ΣΕ01380013. 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των € 2.045.350,00 (€ 
1.662.886,18 + ΦΠΑ (23%) € 382.463,82) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης και συμπεριλαμβάνει το κόστος του εξοπλισμού και των υπηρεσιών πάσης 
φύσεως και για τα δύο (2) τμήματα.  Οι υπηρεσίες εγγύησης για  πέντε (5) έτη παρέχονται 
δωρεάν.   

Ο ανώτερος προϋπολογισμός του έργου ανά τμήμα χωρίς ΦΠΑ έχει ως εξής: 

• Τμήμα Α: € 1.491.850,00 ( € 1.212.886,18 + 23% ΦΠΑ € 278.963,82 ) 

• Τμήμα Β: € 553.500,00 ( € 450.000,00 + 23% ΦΠΑ € 103.500,00 ) 

Προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για κάθε τμήμα του έργου, 
το οποίο περιλαμβάνει προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού και ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί 
του ποσού της προσφοράς που θα κατακυρωθεί χωρίς ΦΠΑ και μέχρι το ανώτατο όριο του 
προϋπολογισμού του αντίστοιχου τμήματος του έργου. Το δικαίωμα προαίρεσης θα 
ασκηθεί κατά την κατακύρωση του εκάστοτε τμήματος του έργου ή/και εντός τριών (3) 
ετών από την υπογραφή της σύμβασης. (βλ. B. 5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια 
Σύμβασης – Εγγυήσεις-Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης). 

 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΔΕΤ Α.Ε. 
Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ, 11527 
Τηλέφωνο: + 30 210 7474274    
Fax: 00 30 210 7474490    
Πληροφορίες: κα Έφη Βουζίκα 

B. 1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

B.1.3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με 
1. Τις διατάξεις : 

i. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει  

ii. Του άρθρου 21 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.01.2013) με τίτλο «Ρυθμίσεις για 
την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ» 

iii. Του άρθρου τέταρτου του ν.4156/2013 (ΦΕΚ Α΄ 122/31.05.2013)  «Ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας Γενική Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ» 
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iv. Του ν. 4013/2011   (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (…) και άλλες διατάξεις» 

v. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

vi. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις» 

vii. Του ν.4250/ 2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του  Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014) 

viii.  Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
167 23.7.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

ix. Του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 160/08-
08-2014) 

x. Του άρθρου 37 παρ.1 και 2 του ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 29 
19.3.2015) 

xi. Του Ν.2328/95(ΦΕΚ 159/Α΄/95, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96(ΦΕΚ 
29/Α΄/96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α΄/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις  του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/11.4.1996) «Ονομαστικοποίηση των 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05 (εφόσον η 
προϋπολογισθείσα δαπάνη υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ - € 
1.000.000,00) 

xii. Του Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, (Φ.Ε.Κ.279/Α΄/10.11.2005) 

xiii. Του Ν. 3886/2010(ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

xiv. Του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 101/Α/1990), άρθρο 88 «Υποχρεώσεις αναδόχων πληροφορικής». 

xv. Του Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό 
Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/98) όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α’ 128), το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ Α’ 209), το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 
121/Α/2003), τον ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006) και τον ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24).  

xvi. Της Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 
Μαρτίου 2004 (Ε.Ε. L 134/30/4/2004) και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16/3/2007) 
με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία με την ανωτέρω Οδηγία, όπως 
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αυτή έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ (ΕΕ L 257/1/10/2005) της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ (ΕΕ L 323/9/12/2005) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

xvii. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1336/2013  της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 περί 
καθορισμού νέων κατωτάτων ορίων εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ  

xviii. Της υπ’ αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, 10/9/2003) απόφασης του 
Υπουργού Ανάπτυξης που κυρώνει τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

xix. Του άρθρου 94 παρ. 3 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 

xx. Της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική απόφαση 
συστήματος διαχείρισης», (ΦΕΚ Β 540/ 27.3.2008,αρ.πρωτ. 
14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ’αριθμ. πρωτ. 
43804/ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009), την αριθμ. πρωτ.28020/ ΕΥΘΥ 
1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010) και την υπ’ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138(ΦΕΚ Β’ 
292/13.2.2013)  

xxi. Της ΥΑ με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ1317/Β/2012) «Ρυθμίσεις για το 
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» 

xxii. Της ΥΑ με αριθμό ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (ΦΕΚ1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός 
διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών 
πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού 
κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ ως Εντεταλμένων γραφείων».Της ΥΑ με αριθμό 
Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ Β΄2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

xxiii. Της ΚΥΑ με αριθμό Π1/23807/18-12-2012 (ΦΕΚ Β΄3400/20.12.2012) 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών» 

xxiv. Της υπ’αριθμ.20977/2007 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 
του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/2007). 
Της υπ.αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρείες» (ΦΕΚ 1590/16-11-2005). 

xxv. Της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου, με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

2.Την υπ.αριθμ.151.417/ΨΣ1581-Β1 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΨΣ. 

3.. Της από 14.10.2014 απόφασης της 310ης συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΕΤ Α.Ε. (Θέμα 16o) 

B.1.3.2 Γενικές Αρχές 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή για όλα τα 
τμήματα, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη 
επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 
 
Στο διαγωνισμό γίνονται για κάθε τμήμα δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με 
όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. 
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Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης, είναι αόριστες 
και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και 
αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 
 
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης, ανά τμήμα, καθώς και όλη η σχετική 
αλληλογραφία που είναι δυνατόν να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

B. 1.4 Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης 

Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) : www.promitheus.gov.gr     στις 
31.03.2015 και στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΤ ΑΕ https://www.grnet.gr στις 31.03.2015. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 31/03/2015. 
2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης την 

01/04/2015. 
3. Στον ελληνικό τύπο στις 31/03/2015 όπου και δημοσιεύθηκε την 01/04/2015. 

Επίσης η προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε: 

1.  Στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Γενική Διεύθυνση Στήριξης της Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

2.  Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Το τεύχος προκήρυξης θα αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) εντός πέντε (5) ημερών από την καταχώριση 
στις ως άνω διευθύνσεις. 

B. 1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα Προκήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι το αργότερο μέχρι 
τις 12/05/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 
Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 

Οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση 
στα έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από το 
εν λόγω Σύστημα, τις διατάξεις που διέπουν την λειτουργία του, των διατάξεων για το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο και συμπληρωματικά από την παρούσα.  
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B. 1.6 Χρόνος και Τρόπος πρόσβασης και λήψης εγγράφων 

Διαγωνισμού 

Η διάθεση των εγγράφων του διαγωνισμού γίνεται μέσω της  διαδικτυακής πύλης του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) : 
www.promitheus.gov.gr 

Επίσης το Τεύχος Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΤ ΑΕ με 
https://www.grnet.gr/. 

Το τεύχος διαγωνισμού διατίθεται χωρίς κόστος. 

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης  υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 
Προκήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 
περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή. Προσφυγές κατά της 
νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τυχόν ενημερώσεις και διευκρινίσεις για την προκήρυξη θα αποσταλούν μέσω  ΕΣΗΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr). 

B. 1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
Προκήρυξης μέχρι και τις 05/05/2015 και ώρα 17:00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει 
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του 
ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει την Προκήρυξη  μέχρι και τις 
06/05/2015 και ώρα 17:00. 

Τα παραπάνω αιτήματα υποβάλλονται από εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς (δηλαδή 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί, ήτοι όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, 
καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των 
ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα 
πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και θα αναρτώνται  στην διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr. 

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
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B.2  Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

B. 2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε τμήμα του Διαγωνισμού έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

•  είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 
σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες 
με την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή 
την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών 

• διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική  διαδικασία 
εγγραφής. 

• δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 

 
και τα οποία  πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους B. 2.3 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και B. 2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, ανά τμήμα 
του Έργου 

 
Για την εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το 
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 
του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
• Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISnet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών της Γ.Γ. Εμπορίου. 
• Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 
την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 
Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 
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κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
• Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται της εγγραφής τους 
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  
o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική 
o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΧ Α για τις 
δημόσιες συμβάσεις έργων, στο παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και στο παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του 
π.δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνονται/ αποδεικνύονται 
η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το 
σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος 
εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και 
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
 

B. 2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

•  Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου B. 2.3 Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής 

•  Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου B. 2.6 Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

• Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού  

• Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 
43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

• Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι ή παρέχουν 
δάνεια εμπειρία σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 

ΑΔΑ: 6ΔΩΦ469ΗΡΧ-0ΝΕ



Προκήρυξη Διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing»   

Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

 

Σελίδα 58 από 199 

B. 2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού σε  
αρχείο (-α) τύπου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένα,  τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής ανά τμήμα. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν 
σε περισσότερα του ενός τμήματα καταθέτουν τον «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς» για κάθε τμήμα  και περιλαμβάνει το 
σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για το τμήμα του διαγωνισμού στο οποίο συμμετέχουν.Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς» συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), 
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό 
υποβάλλεται ή όχι 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό 

5. Οπουδήποτε απαιτείται ως δικαιολογητικό στο κείμενο της προκήρυξης η Υπεύθυνη Δήλωση θα προσκομίζεται υπογεγραμμένη εντός του 
διαστήματος που ορίζεται ειδικότερα, ενώ δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. 

6. Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής ισχύουν οι προβλέψεις του  άρθρο 1 του ν.4250/ 2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του  Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014). 

7. Όταν τα δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο τον Υποψήφιο Ανάδοχο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά που δεν  δύναται να 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, πλην των ΦΕΚ,  προσκομίζονται ή αποστέλλονται  και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή ή όποτε άλλοτε ειδικά αναφέρεται στην παρούσα, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, σε Φάκελο με την ένδειξη του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού, με ποινή αποκλεισμού.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο B. 2.7 Εγγύηση 
Συμμετοχής ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 , υπογεγραμμένες εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής , στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισμού και το τμήμα/τα που συμμετέχει και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 
ότι: 
Α: 

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του Αναδόχου  του από τους 
αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και 
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής διαδικασίας 
εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο 
εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης για τμήμα του έργου, θα 
προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών 
από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν3614/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει 

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ΝΑΙ   
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7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για 
Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. 
οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και 
στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι 
και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο:  

- i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, 
όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά 
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

- ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 
1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα. 
Γ: 

1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της οποίας 
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης 
Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. 
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3.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 
Εάν ο προσφέρων είναι Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. : 
1. Σύσταση (νόμος, προεδρικό διάταγμα, συμβολαιογραφική πράξη, ιδιωτικό συμφωνητικό 
σύστασης κ.α. με όλες τις τροποποιήσεις αυτού, εφόσον προβλέπεται δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης και το αντίστοιχο ΦΕΚ) 
2. Εκπροσώπηση (απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου 
εφόσον προβλέπεται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και το αντίστοιχο ΦΕΚ) 
3. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από 
το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση 
που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά 
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος. 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε, Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε.: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 
ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα 
έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται 
το σχετικό πιστοποιητικό. 
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 
1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα 

με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:  

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

− στο Διαγωνισμό και το τμήμα/τα που συμμετέχει 
3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

− να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή  σαφήνεια το μέρος του Έργου 
(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς και το τμήμα ή τα τμήματα αυτής,  

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 
Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

− να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση 
του Έργου 

− να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός 
εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 
Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

4.  Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών εντός του φακέλου των δικαιολογητικών τους και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 
20467/02.08.2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ενημέρωσης-Επικοινωνίας σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 4 του 
Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, με την οποία ο υποψήφιος: 
α) Θα δεσμεύεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών του 
μέχρι του φυσικού προσώπου ή ότι αυτό δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία 
έχουν την έδρα τους ή ότι πρόκειται για εισηγημένες στο Χρηματιστήριο κρατών μελών της Ε.Ε. ή 
του Ο.Ο.Σ.Α. εταιρείες για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση αυτή, καθώς και ότι στη σχετική 
διαδικασία δεν συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία, κατά τα αναφερόμενα στη διάταξη του εδ. α΄ του 
άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 και  
β) Θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005, προς απόδειξη των 
ισχυρισμών του προηγούμενου εδαφίου εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με την έγγραφη 
ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής ότι προτίθεται να τον ανακηρύξει ως ανάδοχο.» 
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Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση 
θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

B. 2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί το κάθε τμήμα του 
Διαγωνισμού οφείλει να καταθέσει με ποινή αποκλεισμού εντός είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται στο σύνολό 
τους ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με 
σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή 
προσκομίζονται ή αποστέλλονται  και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

1. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το 
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου 
που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 
στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

4. Για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ισχύουν οι προβλέψεις του  άρθρου 1 του 
ν.4250/ 2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του  Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014). 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες 
μέρες μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών 
που υπεβλήθησαν. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του Φακέλου των κατακύρωσης που 
αποσφραγίστηκε ηλεκτρονικά. 
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B.2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη 
εντός των  είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης  και χωρίς να 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής , στην 
οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη εντός των είκοσι 
ημερών της προθεσμίας κατάθεσης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται 
βεβαίωση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, 
ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική 
απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 
3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 
3414/2005. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

13.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 5   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

                                                           
 
5
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω 

Αντιπροσώπου.  
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B.2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασής του, και το ειδικό επάγγελμα του, από το 
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη 
εντός των  είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης  και χωρίς να 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής , ή 
ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου 
Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

12.  Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη εντός των είκοσι 
ημερών της προθεσμίας κατάθεσης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται 
βεβαίωση γνησίου υπογραφής σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του 
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 
του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 
του Ν. 3414/2005. 

   

13.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 6   

     

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη 
Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

B.2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

                                                           
 
6
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω 

Αντιπροσώπου. 

ΑΔΑ: 6ΔΩΦ469ΗΡΧ-0ΝΕ
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1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 
Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί 
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για 
τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 
1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη 
εντός των  είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης  και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής , στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά  
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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14.  Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών των 
νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 
3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.  
Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι 
φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα 
χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ 
εταιρείες. 

   

15.  Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη εντός των είκοσι 
ημερών της προθεσμίας κατάθεσης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται 
βεβαίωση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του 
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 
του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 
του Ν. 3414/2005. 

ΝΑΙ   

16.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

B.2.4.4 Οι Συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν 
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από 
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

11.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη 
εντός των  είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης  και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής , στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

NAI   

15.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 7   

16.  Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη εντός των είκοσι 
ημερών της προθεσμίας κατάθεσης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται 
βεβαίωση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του 
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 
του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 
του Ν. 3414/2005. 

   

 

                                                           
 
7
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω 

Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

B.2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 
νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για 
τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 
1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασής του και το ειδικό επάγγελμα του, από το 
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   
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11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη 
εντός των  είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής , ή ένορκη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου 
ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν 
προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές 
για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  

Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών των 
νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 
3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.  
Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι 
φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα 
χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ 
εταιρείες. 

ΝΑΙ   

15.  

Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη εντός των είκοσι 
ημερών της προθεσμίας κατάθεσης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται 
βεβαίωση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του 
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 
του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 
του Ν. 3414/2005 

   

16.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
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περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

B.2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό 
φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

B. 2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 
 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται 
υπογεγραμμένες εντός του διαστήματος που ορίζεται ειδικότερα ως άνω, ενώ δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα 
στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή με ποινή αποκλεισμού και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Κατακύρωσης ή τα άλλα στοιχεία 
του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» που έχουν 
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή  εντός της εκάστοτε προβλεπόμενης στην παρούσα προθεσμίας 
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 
 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ 
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, 
είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 
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μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν 
οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να 
παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η 
δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα 
εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να 
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη 
διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

B. 2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 
αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, 
προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου 
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς» στο Διαγωνισμό. 

Β.2.6.1.Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 

1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
(2011,2012,2013) μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του τμήματος ή 
αθροιστικά των προϋπολογισμών των τμημάτων του Διαγωνισμού στο οποίο/ στα 
οποία θα συμμετέχει ο υποψήφιος Ανάδοχος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 
100% του προϋπολογισμού του τμήματος ή αθροιστικά των προϋπολογισμών των 
τμημάτων του Διαγωνισμού στο οποίο/ στα οποία θα συμμετέχει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

1.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων (2011,2012,2013), σε περίπτωση που υποχρεούται στην 
έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, 
σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

Β.2.6.2.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος για κάθε τμήμα του διαγωνισμού, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, 
δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και 
ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή του σε κάθε τμήμα του διαγωνισμού, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να:  

• διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα του 
σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων : 

o (Τμήμα Α) προμήθειας και εγκατάστασης εξυπηρετητών και την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης, 

o (Τμήμα Β) στη σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση κέντρου δεδομένων 
και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και απομακρυσμένης 
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παρακολούθησης. 

• διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες με αρμοδιότητα τη Διαχείριση 
Έργων, την Υλοποίηση και Διαχείριση Προμηθειών, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση 
Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες 
δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής 
ενός Έργου  

o (Τμήμα Α) προμήθειας και εγκατάστασης εξυπηρετητών και την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης, 

o (Τμήμα Β) στη σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση κέντρου δεδομένων 
και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και απομακρυσμένης 
παρακολούθησης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια 
εξυπηρέτησης,  

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

- προϊόντα και υπηρεσίες  

- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί  
με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν 
την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

1.2 Περιγραφή των μέτρων, ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελματικών πιστοποιήσεων 
ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση 
της ποιότητας των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης έργων σχεδιασμού, 
ανάπτυξης και υλοποίησης έργων: 

• (Τμήμα Α) προμήθειας και εγκατάστασης εξυπηρετητών και την παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης και συντήρησης, 

• (Τμήμα Β) στη σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση κέντρου δεδομένων και 
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και απομακρυσμένης 
παρακολούθησης. 

1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 
την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση τμήματος του Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει 
συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου 
Ημερομηνία 
Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   

   
 

2. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική 
ικανότητα και τεχνογνωσία στον τομέα της υλοποίησης και διαχείρισης έργων : 

• (Τμήμα Α) προμήθειας και εγκατάστασης εξυπηρετητών και την παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης και συντήρησης, 

• (Τμήμα Β) στη σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση κέντρου δεδομένων και 
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και απομακρυσμένης 
παρακολούθησης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) 
τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:  

 

2.1  Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος 
κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση τμήμα του Έργου.  
 
Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει 
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ολοκληρώσει την υλοποίηση όμοιων ή ισοδύναμων έργων, από πλευράς απαιτήσεων 
υλοποίησης και φυσικού αντικειμένου με το προκηρυσσόμενο τμήμα του έργου, σε όρους 
εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, μεθοδολογιών και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, τεχνολογικής 
και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του και 
συγκεκριμένα: 

• Για το Τμήμα Α: ενός (1) τουλάχιστον αντίστοιχου έργου τα τελευταία 5 έτη που 
αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών και την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης με συνολικό προϋπολογισμό που 
υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ( € 500.000,00 ) μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και 

• Για το Τμήμα Β: ενός (1) τουλάχιστον αντίστοιχου έργου τα τελευταία 5 έτη που 
αφορά στη σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση κέντρου δεδομένων και 
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και απομακρυσμένης 
παρακολούθησης με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις διακόσιες 
πενήντα χιλιάδες ευρώ ( € 250.000,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 
Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός 
του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός 
Έργου, το οποίο, προσέθεσε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στον πελάτη σε σχέση δηλ. 
με τους αρχικούς στόχους (scope), υπό τους οποίους, του ανατέθηκε το Έργο. 
 
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο 
υπόδειγμα: 

Α/
Α 

ΠΕΛΑΤ
ΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜ
Η 
ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙ
Α 
ΕΚΤΕΛΕ
ΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 
(από – 
έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟ
Σ 

ΠΑΡΟ
ΥΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚ
Η 
ΠΕΡΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟ
ΡΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 
(προϋπολ
ογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕ
ΙΟ 
ΤΕΚΜ
ΗΡΙΩΣ
ΗΣ 
(τύπος 
& μ/νί
α 

         

 
Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο (το ένα έργο που απαιτείται κατ’ ελάχιστον ανά τμήμα 
του διαγωνισμού, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, με ποινή αποκλεισμού) 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή 
του επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, 
πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική 
διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί 
και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον 
Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η 
σχετική Σύμβαση Έργου. 

 
Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο είναι σε ακριβή αντιστοιχία με το 
αντικείμενο του υπό ανάθεση τμήματος του Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από 
τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά. 
Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και 
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, 
τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 
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3. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας 
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών 
προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον, για όλα τα τμήματα: 

- το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από 
υπαλλήλους

8
 του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%). 

- ως μέλος της Ομάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), 
υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα 5 τελευταία έτη, 
σε Διαχείριση Έργων, αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη Έργο.  

- να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά 
προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία η οποία αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 3 τελευταία 
έτη μέσω αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη Έργο. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στην ομάδα έργου τουλάχιστον δύο (2) άτομα με εμπειρία τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών σε αντίστοιχο έργο. Για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, θα πρέπει να 
προϋπάρχει εμπειρία ίσης ή μικρότερης διάρκειας σε αντίστοιχο έργο. 

- να περιλαμβάνεται στην ομάδα έργου τουλάχιστον ένας (1) υπεύθυνος διασφάλισης 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε 
αντίστοιχο έργο. 

- Αντίστοιχο έργο (για κάθε τμήμα του διαγωνισμού) θεωρείται: 
o (Τμήμα Α) η προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών και την παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης, 
o (Τμήμα Β) η σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση κέντρου δεδομένων και 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και απομακρυσμένης 
παρακολούθησης. 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω 
προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

3.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/
Α 

Εταιρία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης  ή 
Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου - Θέση στο 
σχήμα 
υλοποίησης 

Ανθρωπομ
ήνες 

Ποσοστό 
συμμετο
χής* (%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    
 

3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α
/
Α 

Επωνυμία 
Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπομ
ήνες 

Ποσοστ
ό 
συμμετ
οχής*(%
) 

      

                                                           
 
8
 Όπως εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να προσκομιστεί 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    
 

3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α
/
Α 

Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 
σχήμα 
υλοποίησης 

Ανθρωπομ
ήνες 

Ποσοστό 
συμμετο
χής* (%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των 
συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 
δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 

3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του 
υποδείγματος στο Μέρος Γ της Προκήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς 
άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η 
εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που 
προτείνεται να συμμετέχει στην ομάδα Έργου . 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο κάθε τμήματος 

διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει 
επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού 
αιτήματος. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος κάθε τμήματος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα 
για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την 
υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος ενός τμήματος του Έργου αποτελεί Ένωση / 
Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται 
ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή 
συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, 

- οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (B. 2.6) αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά. 

4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος του τμήματος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της 
χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

5. Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής Β.2.6.1 και Β.2.6.2 ανωτέρω, από 
τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται η προσκόμιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής 
έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του 
υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

6. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

7. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται υπογεγραμμένες 
εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής 
των προσφορών, ενώ δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Οι υπεύθυνες 
δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
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διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή με ποινή αποκλεισμού και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα 
δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Κατακύρωσης ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή  εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγυητική συμμετοχής, τα πιστοποιητικά ISO, τα πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

B. 2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ανά τμήμα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
της παραγράφου Γ.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος του έργου (μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ανά τμήμα του έργου είναι: 

1. Τμήμα Α: είκοσι τέσσερεις χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα 
δύο λεπτά (€ 24.257,72)  

2. Τμήμα Β: εννέα χιλιάδες ευρώ (€ 9.000,00) 

Επιπλέον: 

1. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 έως 3 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α` 139) 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 του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα 
με το υπόδειγμα. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί τμήμα/ 
τμήματα του Έργου, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να 
καταθέσει -προ της υπογραφής της Σύμβασης- την Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο B. 5.4, ή να εκπληρώσει 
εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή 
του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται (σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού 
Προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε.) έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον 
μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς ανά τμήμα, δηλαδή συνολικά 
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επτά (7) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, και 
επιστρέφεται στον Ανάδοχο του τμήματος του Διαγωνισμού με την κατάθεση από 
αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους 
μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής 
απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της 
σύμβασης. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και 
όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας. 

B.3  Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

B. 3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό 
έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι 
προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα.  

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) Ένας φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

(β) Ένας φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή και παραλαβή 
της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

B. 3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά και πρέπει να περιλαμβάνουν  όλα όσα καθορίζονται 
στην παρούσα Προκήρυξη και να προσδιορίζουν το τμήμα/ τα τμήματα για τα οποία 
υποβάλλονται. 

Συγκεκριμένα οι προσφορές περιλαμβάνουν : 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει 
όλα τα νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα 
στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στην παρ. Β.3.2.1 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα 
στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται  μία 
φορά ακόμη και αν ο υποψήφιος συμμετέχει σε περισσότερα του ενός τμήματα του 
διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται για κάθε τμήμα του διαγωνισμού στο 
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οποίο συμμετέχει κάθε υποψήφιος. 

Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β.3.2.2. 
Υποβάλλεται ένας φάκελος για κάθε τμήμα του διαγωνισμού στο οποίο συμμετέχει κάθε 
υποψήφιος. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής 
των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 
 

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην 
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην 
Αγγλική γλώσσα. 

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», κλπ. 

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, σε μoρφή pdf  . 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. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των 
πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει 
όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

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. 

B.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει 
κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει: 

Α) όλα τα νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του 
υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις 
συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους: 

• Β.2.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

• Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής,  

• Β.2.7. Εγγύηση Συμμετοχής για κάθε τμήμα του διαγωνισμού στο οποίο 
συμμετέχει 
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καθώς επίσης και  
Β) τα κάτωθι στοιχεία της τεχνικής προσφοράς σε σειρά : 

 

1 Τεχνική Λύση 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

1.1 Γενική περιγραφή 0 

2 Προσφερόμενες Υπηρεσίες  

2.1 Υπηρεσίες Εγγύησης & Υποστήριξης Α. 4.3 

3 Υλοποίηση Έργου (Μεθοδολογία - Χρονοδιάγραμμα)  

3.1 
Οργάνωση Υλοποίησης (Φάσεις και Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης) – Μεθοδολογία παράδοσης 

Α. 3.6 

4 Πίνακες Συμμόρφωσης Γ.3  

5 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 

• Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα 
αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 

• Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις 
λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον 
κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό 
προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω 
προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής 
Προσφοράς (χωρίς τιμές). 

0 

 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος.  Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι απαιτήσεις της προκήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες τους συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (συμπληρωματικά αρχεία τεχνικής προσφοράς).  

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή τύπου pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται στην ηλεκτρονική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των  
ανωτέρω δικαιολογητικών και των άλλων στοιχείων του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» είτε φέρουν ψηφιακή υπογραφή είτε όχι. Περαιτέρω 
διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός  τριών (3) εργασίμων ημερών 
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είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά ή έγγραφα/στοιχεία που έχουν εκδοθεί από 
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

• τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, 
κλπ.) 

• οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά ανά τμήμα 
του Έργου του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που 
τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα 
στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά 
φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή. 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 
απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που 
σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί 
συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη. 
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί 
προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που 
υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα 
με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα 
αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού 
στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 
προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της 
Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 
κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή 
του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης 
και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 
στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται 
αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες 
πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 
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Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, 
μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη 
συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 
Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική με ποινή αποκλεισμού η απάντηση σε όλα τα σημεία των 
ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 
στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και έναν από 
τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο 
σχετικό όρο. 

Β.3.2.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή αποκλεισμού στον 
υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf , το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της (σύμφωνα με τους  
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Γ.4 ) στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει, ψηφιακά υπογεγραμμένα, τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Γ.4 ) (συμπληρωματικά αρχεία οικονομικής 
προσφοράς). 

Β.3.2.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος 
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί κάθε τμήμα του Διαγωνισμού, πρέπει να περιέχει με 
ποινή αποκλεισμού τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία 
προσδιορίζονται στην παράγραφο B. 2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, τα οποία πρέπει να 
υποβληθούν με τον τρόπο που διευκρινίζει η συγκεκριμένη παράγραφος και οι όροι του 
ΕΣΗΔΗΣ. 

B. 3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές για όλα τα τμήματα ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους 
για έξι (6) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. 
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά 
τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

• κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια 

B. 3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές για τα τμήματα του Έργου 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, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά κάθε τμήματος και θα 
διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

B. 3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών κάθε τμήματος που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο 
είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση 
και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το 
οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται 
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές 
τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές 
εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 
προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση 
αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην 
Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ.0). 
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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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες 
υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

B.4  Διενέργεια Διαγωνισμού –Αξιολόγηση Προσφορών 

B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Έλεγχος και Αξιολόγηση 

Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

B.4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση  και αξιολόγηση 

Προσφορών 

B.4.1.1.1 Αποσφράγιση 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού είναι αρμόδια 
για την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών και έντυπων φακέλων των προσφορών και 
αξιολόγηση των προσφορών, μέσω των πιστοποιημένων στο σύστημα μελών της, 
εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Η 
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 18/05/2015 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 12:00.    

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των κατά 
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των Προσφορών (ηλεκτρονικών και έντυπων) την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη. Οι μεν ηλεκτρονικοί φάκελοι 
αποσφραγίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και οι δε έντυποι 
που τυχόν έχουν υποβληθεί  αποσφραγίζονται από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια 
γίνεται η διάτρησή τους με ειδική διατρητική μηχανή. Αμέσως μετά την αποσφράγιση των 
υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» (Στάδιο 1), οι 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την αποσφράγιση των υποφακέλων 
«Οικονομική Προσφορά» (Στάδιο 2), οι προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές 
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίστηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 

B.4.1.1.2 Έλεγχος/Αξιολόγηση  προσφορών  

Μετά την αποσφράγιση του εκάστοτε υποφακέλου  μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 

- Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
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- Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της 
αξιολόγησης των προσφορών. 

- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 

- Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό απευθύνουν τα 
αιτήματά τους στους συμμετέχοντες χρήστες-οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες –οικονομικοί 
φορείς παρέχουν διευκρινίσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.  Από τις 
απαντήσεις στα παραπάνω αιτήματα της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν και μόνο σε στοιχεία που έχουν 
ήδη υποβληθεί με την προσφορά. 

Ειδικότερα: 

α. Μετά την αποσφράγιση τους υποφακέλους «Δικαιολογητικά συμμετοχής- Τεχνική 
Προσφορά», η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς. Εξετάζεται ο εν λόγω φάκελος, 
όσον αφορά στην πληρότητά και εγκυρότητά των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς 
και ως προς το περιεχόμενό τους και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής – κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα 
έθιγε τα συμφέροντα τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει στο 
σχετικό πεδίο του συστήματος με την ένδειξη «Εμπιστευτικό». Σε αντίθετη περίπτωση 
θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερομένου. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο Τεχνικών 
Προσφορών ανά τμήμα για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συμμετοχή σε κάθε 
τμήμα του διαγωνισμού (βάσει των δικαιολογητικών Συμμετοχής) σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η αρμόδια Επιτροπή, σε 
κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές ανά τμήμα σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις παραγράφους B.4.1.1.4 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών και 
B.4.1.1.5 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης, και εισηγείται στο 
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά 
του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους ανά τμήμα η απόφασή του. Όλες οι 
τεχνικές προδιαγραφές και οι πίνακες συμμόρφωσης είναι απαιτητά με ποινή 
αποκλεισμού. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος/αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών προσφορών μπορεί να αποτυπωθούν στο ίδιο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης.  

Με μέριμνα του αρμόδιου Οργάνου γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το 
αποτέλεσμα για κάθε τμήμα του Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με την αντίστοιχη 
προβλεπόμενη διαδικασία. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων/προσφυγών, η Αναθέτουσα 
Αρχή ορίζει την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και 
ενημερώνει τους συμμετέχοντες, που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.  
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β. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών 
Προσφορών ανά τμήμα - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές – αποσφραγίζονται από 
την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται.  

Μετά το πέρας και του ελέγχου των οικονομικών προσφορών σύμφωνα και με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο B.4.1.1.5 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής 

αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα 
Κατάταξης των διαγωνιζομένων ανά τμήμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
B.4.1.1.2 Έλεγχος/Αξιολόγηση  προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από  
οικονομική άποψη προσφορά, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς 
κατακύρωση του τμήματος του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. Με βάση την τελική 
κατάταξη των προσφορών που θα έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, ως 
ανάδοχος κάθε τμήματος του έργου επιλέγεται αυτός με την πρώτη σε κατάταξη 
προσφορά. 

Η τιμή που θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση θα είναι το τίμημα για το σύνολο των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως αυτό εμφανίζεται στην οικονομική προσφορά (ο 
ΦΠΑ δεν λαμβάνεται υπόψη). Τυχόν προσφερόμενα προαιρετικά είδη και υπηρεσίες δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων 
των προσφορών ανά τμήμα, τη συμφωνία των προσφορών ανά τμήμα με τους όρους της 
προκήρυξης και τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών, προβαίνει στην 
οριστική κατάταξη των Προσφορών ανά τμήμα και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της 
ΕΔΕΤ Α.Ε την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου 
Υποψηφίου. 

Με μέριμνα του αρμόδιου Οργάνου γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το 
αποτέλεσμα για κάθε τμήμα του Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με την αντίστοιχη 
προβλεπόμενη διαδικασία.  

B.4.1.1.3 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει ανά τμήμα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη Προσφορά. 
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς η αρμόδια 
Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

• Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών ανά τμήμα για όσες 
Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

• Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών ανά τμήμα για όσες Προσφορές δεν 
έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

• Κατάταξη των Προσφορών ανά τμήμα για την τελική επιλογή της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = 70*(Βi / Βmax ) + 30*(Kmin/Ki) 

όπου: 
Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά ανά τμήμα  
Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς I ανά τμήμα  
Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  ανά τμήμα 
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Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i ανά τμήμα 
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία ανά τμήμα. 

 
Επικρατέστερη ανά τμήμα είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά 
στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση 
των τεχνικών Προσφορών ανά τμήμα, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

B.4.1.1.4 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών  

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών ανά τμήμα θα γίνει σύμφωνα με τα «Κριτήρια 
Αξιολόγησης», όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της ενότητας B.4.1.1.5. 
Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120 βαθμούς. 
Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 
-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές 

[απαράβατοι όροι], 
-  αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] 

και λοιπές απαιτήσεις της προκήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις 
υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της προκήρυξης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται 
στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα 
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

B.4.1.1.5 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση ανά τμήμα των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων του διαγωνισμού, για 
την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

(%) 

Σχετικές παρ. 
Α ΜΕΡΟΥΣ & 

Πινάκων 
Συμμόρφωσης 

1 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (80%)  

1.1 Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών Γ.3.1 
Πίνακας Συμμόρφωσης 1: Τμήμα Α - 
Προμήθεια εξυπηρετητών VMC 

80% Α.3  και Γ.3.1 

2 Προδιαγραφές Υπηρεσιών (10%)  

2.1 Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών Γ.3.2 
Πίνακας Συμμόρφωσης 2: Τμήμα Α – 
Υπηρεσίες 

10% Α.4 και Γ.3.2 

3 Υλοποίηση Έργου  (10%)  

3.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  10% Α. 3.6 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

(%) 

Σχετικές παρ. 
Α ΜΕΡΟΥΣ & 

Πινάκων 
Συμμόρφωσης 
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4 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (80%)  

4.1 Συμμόρφωση με τους στόχους και τις αρχές 
σχεδιασμού της υποδομής φιλοξενίας 

40% Α.3  και Γ.3.3 

4.2 Κάλυψη λοιπών τεχνικών προδιαγραφών 
Γ.3.3 Πίνακας Συμμόρφωσης 3: Τμήμα Β – 
Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας 
εξυπηρετητών 

40% Α.3  και Γ.3.3 

5 Προδιαγραφές Υπηρεσιών (10%)  

5.1 Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών Γ.3.4 
Πίνακας Συμμόρφωσης 4: Τμήμα Β - 
Υπηρεσίες 

10% Α.4 και Γ.3.4 

6 Υλοποίηση Έργου  (10%)  

6.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  10% Α. 3.6 

 

B.4.1.2 Διαμόρφωση κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε προσφοράς ανά τμήμα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος για 
το τμήμα, χωρίς ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του 
υποψηφίου Αναδόχου σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραγράφων Γ. 4.6 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς – Τμήμα Α και Γ. 4.7 Συγκεντρωτικός 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς  – Τμήμα Β για το Τμήμα Α και Τμήμα Β του έργου 
αντίστοιχα. 
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Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς. 

B.4.1.3 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και του Ελέγχου των 
Προσφορών ανά τμήμα, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και παρέλευση του χρόνου 
υποβολής ενστάσεων/προσφυγών, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί κάθε 
τμήμα του Διαγωνισμού, καλείται να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε 
μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  στην 
Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) 
ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, τον Φάκελο με το σύνολο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
(βλ. B. 2.4), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Αν υφίσταται ο ίδιος Ανάδοχος σε 
περισσότερα του ενός τμήματα του διαγωνισμού, τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται 
μόνο μία φορά. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τους προσφέροντες εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή, σε πρωτότυπα ή 
νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής για 
διαβίβαση στην Επιτροπή.  

Η αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο  πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά και 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση 
των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπεβλήθησαν. Αμέσως μετά την ανωτέρω αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με 
μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί 
εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί κάθε τμήμα του Διαγωνισμού, να 
υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή 
της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της πρόσκλησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή 
την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 
διαγωνιζομένων ανά τμήμα υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

B.4.2 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου ενός τμήματος του Διαγωνισμού απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 0. 
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2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε 
υποχρέωσης της παρ. B. 2.3. 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής της παρ. B. 2.6 ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. 
Β.2.6. 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο ανά τμήμα. 
5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο ανά τμήμα. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Προκήρυξης. 
8. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Προκήρυξης καθώς και από τους Πίνακες Συμμόρφωσης. 
9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση ανά τμήμα είναι μικρότερης χρονικής 

διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν 
καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης. 

10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
ανά τμήμα, στο διαγωνισμό. 

11. Προσφορά, τα ηλεκτρονικά αρχεία της οποίας δεν είναι πανομοιότυπα με τα 
έντυπα που οφείλει ο κάθε υποψήφιος να προσκομίσει σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας και το θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΗΔΗΣ 

12. Προσφορά που α. δεν φέρει πιστοποιημένη ψηφιακή υπογραφή, ή/και β. δεν 
καλύπτει όλους τους όρους της παρούσας που αναφέρονται στο ΕΣΗΔΗΣ και στην 
εφαρμογή του ή/και γ. παραβιάζει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΗΔΗΣ.  

13. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος τμήματος του Έργου για το οποίο 
υποβάλλεται και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών/προϊόντων. 

14. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά ανά τμήμα: Υπερβολικά χαμηλή 
θεωρείται η προσφορά που προσφέρει έκπτωση άνω του 40% του προτεινόμενου 
προϋπολογισμού του έργου. Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα 
ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο του τμήματος έγγραφη αιτιολόγηση της 
ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου 
παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την 
πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της 
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 
Προσφορά για το συγκεκριμένο τμήμα του έργου θα απορρίπτεται.  

15. Προσφορά για κάποιο τμήμα του έργου η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο 
του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά 
απαιτείται από τη Προκήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην 
των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

16. Προσφορά για κάποιο τμήμα του έργου που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των 
Πινάκων Συμμόρφωσης και των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 

17. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές/αποκλίσεις μεταξύ των ηλεκτρονικών 
φακέλων και των έντυπων φακέλων που περιλαμβάνουν όσα από τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά/δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

18. Προσφορά για κάποιο τμήμα του έργου που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των 
Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων 
Οικονομικής Προσφοράς με τιμές. 
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19. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του 
τμήματος του Έργου το οποίο αφορά. 

20. Προσφορά για κάποιο τμήμα του έργου που το συνολικό τίμημά της όπως αυτό 
προσδιορίζεται από τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου Γ.4 
υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην B. 1.2 για το αντίστοιχο τμήμα. 
 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το 
στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για τμήμα του 
έργου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του 
Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

B. 4.3 Προσφυγές 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ εγγράφως ένσταση 
ή προσφυγή κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ 
αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173/30.09.2010) «Δικαστική προστασία 
κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με 
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως έχει τροποποιηθεί   και ισχύει.  
Η υποβολή πραγματοποιείται συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο φέρει ηλεκτρονική 
υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο 
Υποψήφιος το υποβάλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως 
ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 
Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής εκτός εάν υπάρχει διάσταση μεταξύ του κειμένου της ένστασης, 
όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον 
Υποψήφιο, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία 
αποστολής. 

B. 4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης για κάθε τμήμα του Διαγωνισμού είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η 
κατακύρωση γίνεται ανά τμήμα κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Η κατακύρωση ανά τμήμα (Άρθρο 5 
παρ. 2, ν.3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής με αφετηρία την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους 
ενδιαφερομένους (λοιπούς υποψηφίους) και εφόσον προεγκριθεί το αποτέλεσμα από την 
αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης,.  
Η απόφαση κατακύρωσης ανά τμήμα του διαγωνισμού του Έργου στον ανάδοχο 
γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες στο εκάστοτε τμήμα,  μετά την 
προέγκριση από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για μεγαλύτερο μέρος 
(δικαίωμα προαίρεσης βλ. B. 1.2 και B. 5.1) του υπό ανάθεση τμήματος του Έργου κατά την 
κατακύρωση ή/και εντός τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης. Για κατακύρωση 
μέρους του φυσικού αντικειμένου ενός τμήματος, απαιτείται αναλυτική αιτιολόγηση της 
αναγκαιότητας ή της ωφέλειας που προσδίδει στην σύμβαση υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο κάθε τμήματος θα γίνει εγγράφως από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό ανά 
τμήμα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

i. για παράτυπη διεξαγωγή ,  
ii. εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

iii. εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

iv. εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση τμήμα του Έργου. 
v. εάν οι συμμετέχοντες δεν διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και δεν είναι εγγεγραμμένοι 
χρήστες στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) 
  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

B.5  Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης 

B. 5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις-Άσκηση 

δικαιώματος προαίρεσης  

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου κάθε τμήματος θα 
υπογραφεί Σύμβαση διάρκειας πέντε (5) ετών (διάρκεια εγγύησης) και τριών (3) 
μηνών (διάρκεια υλοποίησης) από την υπογραφή της για κάθε τμήμα. 

2. Σε περίπτωση που κατά την κατακύρωση του έργου ο συμβατικός χρόνος 
ολοκλήρωσής του ξεπερνά την 31/10/2015, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να μην προχωρήσει στην υπογραφή της Σύμβασης 

3. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις 
Προσφορές τους ανά τμήμα, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Ως προς το τμήμα Α: 

• Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης , ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά περί μη συνδρομής 
ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων κατά την έννοια και υπό 
προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τον Ν.3414/2005 όπως ορίζονται στην 20977/2007 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 
1673/Β/23-08-2007). 

• Η Σύμβαση θα συναφθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του 
Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/2005. 
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• Μετά τη σύναψη της σύμβασης , ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την 
παρ.5 του άρθρου 5 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 
Ν.3414/2005. 

5. Η Σύμβαση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ 
www.procurement.gov.gr. 

6. Η Σύμβαση κάθε τμήματος θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους 
όρους που περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου 
για το αντίστοιχο τμήμα, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της 
Σύμβασης κάθε τμήματος θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών 
ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη 
Σύμβαση κάθε τμήματος και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που 
ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η 
Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Προκήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης 
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

7. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί το κάθε τμήμα του Διαγωνισμού 
υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, για υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης προσκομίζοντας 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος ανά τμήμα μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια της εν λόγω εγγυητικής θα είναι πέντε 
(5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

8. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος του 
τμήματος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει 
αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω 
χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. 
Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της 
Σύμβασης του τμήματος αυτού στον επόμενο στη σειρά κατάταξης 
διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα 
αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

9. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. 
Γ.1.2). 

10. Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο του τμήματος του 
Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους 
δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την 
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 
προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, είτε 
της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

11. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον 
προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) ανά τμήμα επιστρέφονται μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντίστοιχου τμήματος του 
Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Λειτουργίας του εκάστοτε τμήματος. 

12. Εάν μετά την κατακύρωση κάθε τμήματος του Διαγωνισμού και πριν από την 
παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης 

ΑΔΑ: 6ΔΩΦ469ΗΡΧ-0ΝΕ



Προκήρυξη Διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' απαίτηση με 

τεχνολογίες Cloud Computing»   

Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

 

Σελίδα 102 από 199 

επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, 
αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν , τότε 
ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα 
προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται 
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

13. Σημειώνεται δε ότι μετά την τροποποίηση που επέφερε ο ν. 4156/2013 άρθρο 4 
παρ. 1α στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007, η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να 
απαιτείται η κατάθεση Εγγύησης Προκαταβολής. Εφόσον από την παρούσα 
προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (άρθρο Β.5.2. της 
παρούσας), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο Εγγύησης 
Προκαταβολής, ύψους 20% του συμβατικού τιμήματος ανά τμήμα ,που 
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης  
Σύμβασης, ύψους 10% του συμβατικού τιμήματος ανά τμήμα, και του ποσού 
της καταβαλλομένης προκαταβολής. Κατά τα λοιπά η απόσβεση της 
προκαταβολής και η επιστροφή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 
πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους αντίστοιχους προβλεπόμενους όρους 
της προκήρυξης (άρθρο Β.5.1. και Β.5.2. της παρούσας). 

14. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν 
αλλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και 
συμφωνούν με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, του Κανονισμού 
Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων και πραγματοποιούνται με 
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί 
παράρτημα της αρχικής σύμβασης.  

15. Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης. Προβλέπεται η δυνατότητα δικαιωμάτων  
προαίρεσης για κάθε τμήμα του έργου τα οποία συνίστανται σε προμήθεια 
επιπλέον  εξοπλισμού και δεν δύνανται κατά την άσκησή τους να υπερβαίνουν 
το30%του ποσού της προσφοράς  του αντίστοιχου τμήματος του έργου, 
προκειμένου για την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού που περιλαμβάνεται 
στην προσφορά του Αναδόχου, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ψηφιακή Σύγκλιση». Τα δικαιώματα προαίρεσης θα 
ασκηθούν  κατά την κατακύρωση του έργου ή/και εντός τριών (3) ετών  από την 
υπογραφή της σύμβασης.  Τα δικαιώματα προαίρεσης θα ασκηθούν με 
μονομερή απόφαση της αναθέτουσας αρχής, στην οποία θα αναφέρονται 
ρητώς  οι λόγοι για τους οποίους προκύπτει η ανάγκη της επιπλέον προμήθειας. 
Διευκρινίζεται ότι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν 
προβλέπεται δυνατότητα διαπραγμάτευσης του φυσικού αντικειμένου και της 
τιμής από κανέναν αντισυμβαλλόμενο ούτε δυνατότητα απόρριψης της 
ανάθεσης αυτής από τον Ανάδοχο εφόσον έχει αποδειχθεί τον παρόντα ως όρο 
της προκήρυξης.  
 

B. 5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η πληρωμή, για κάθε τμήμα, θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα: 
1. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής έως τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού 

τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) κάθε τμήματος μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης κάθε τμήματος, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής ποσοστού 25% 
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του συμβατικού τιμήματος ανά τμήμα (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) συντεταγμένης 
σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Γ1.3), εφόσον με την Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης ποσοστού 5% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
ανά τμήμα έχει καλυφθεί το υπόλοιπο ποσοστό 5%  της προκαταβολής (ανωτέρω υπό 
B. 5.1 αρ.10), και διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η 
παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί 
Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις”, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον 
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου 6μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική 
επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται εντός διαστήματος 10 ημερών μετά την οριστική 
(ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 
  

2. Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος ανά τμήμα, αφού 
παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος, επί της εισπραχθείσας 
προκαταβολής, και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί η «Ποσοτική Παραλαβή» 
όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Α. 3.6. 

3. Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος ανά τμήμα μετά την οριστική παραλαβή-
ολοκλήρωση διαστήματος απρόσκοπτης λειτουργίας του τμήματος του Έργου, όπως 
αυτή περιγράφεται στην ενότητα Α. 3.6 και αφού παρακρατηθεί τόκος επί της 
απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή προκαταβολής και για το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής 
πληρωμής μέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ενός τμήματος δεν επιθυμεί προκαταβολή, το ποσό της 
προκαταβολής ενσωματώνεται στην τελευταία πληρωμή (σημείο γ ως άνω) και δεν 
απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής για το τμήμα αυτό. 
 
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση τμήματος του Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση 
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του τμήματος του 
Έργου που θα έχει παραληφθεί. 
Η ως άνω αμοιβή σε όλα της τα στάδια καθίσταται καταβλητέα εφόσον έχουν γίνει οι 
αντίστοιχες καταβολές από τον αρμόδιο φορέα προς την ΕΔΕΤ Α.Ε. 
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), μετά την θέση σε εφαρμογή του ν. 
4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 23.7.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Σημειώνεται ότι δυνάμει του άρθρου 4  παρ. 3 του ν.4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, ο υποψήφιος Ανάδοχος κάθε τμήματος βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης 
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χρηματοδότησης, προκειμένου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Το ποσό της κράτησης θα 
κατατίθεται από τον Ανάδοχο σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό  για λογαριασμό της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στον ειδικό κανονισμό οικονομικής της διαχείρισης και στην συνέχεια ο Ανάδοχος θα 
καταθέτει το σχετικό πιστοποιητικό πληρωμής στην Αναθέτουσα ώστε να καθίσταται 
δυνατή η πληρωμή του. 

B. 5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 

Ο Ανάδοχος του εκάστοτε τμήματος του έργου θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του 
εξοπλισμού του τμήματος του έργου που έχει αναλάβει, τον οποίο θα παραδώσει, 
εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι 
δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

B. 5.4 Περίοδοι Εγγύησης  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί κάθε τμήμα του 
διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (βλ. υπόδειγμα Γ.1.2) των όρων της 
σύμβασης ποσοστού 5% επί της συμβατικής αξίας του εκάστοτε τμήματος του έργου μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια της εν λόγω εγγυητικής θα είναι πέντε (5) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης του τμήματος. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 
μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή του τμήματος του Έργου, ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την 
κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου 
όρου της σύμβασης ή πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου του εκάστοτε 
τμήματος, η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και 
αντικατάσταση του Αναδόχου του τμήματος αυτού ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει 
κάθε άλλη ζημία, και να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Σε 
περίπτωση που η Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή του τμήματος του Έργου από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του τμήματος του έργου, δεν 
πραγματοποιηθεί προ της ημερομηνίας λήξεως της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
τότε ο Ανάδοχος του τμήματος αυτού είναι υποχρεωμένος να την παρατείνει κατά το 
ανάλογο απαιτούμενο διάστημα. 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: Για την καλή λειτουργία κάθε τμήματος του Έργου, μετά την 
οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα Γ.1.4) ανά τμήμα του έργου, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 
ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος 
της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 
ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του Τμήματος Α του Έργου και τουλάχιστον επτά (7) 
ετών από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του Τμήματος Β του Έργου. 
Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης για κάποιο 
τμήμα του Διαγωνισμού, το παραπάνω ποσοστό (10%) της Εγγυητικής Επιστολής 
προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος 
εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος του τμήματος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού του εν λόγω τμήματος του Έργου. Επίσης κατά την 
ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο 
ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στο Παράρτημα Γ.3 όσον αφορά την εγγύηση καλής 
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λειτουργίας. Το περιεχόμενο/αντικείμενο των υπηρεσιών εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 
καθώς και το χρονικό διάστημα παροχής τους προσδιορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 
Γ.3 . 
Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ανά τμήμα επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου 
Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. 
Η ευθύνη του Αναδόχου του εκάστοτε τμήματος για την καλή λειτουργία του συνόλου του 
εξοπλισμού που θα αποκτηθεί στο εν λόγω Έργο ανά τμήμα κατά την Περίοδο Εγγύησης 
Καλής Λειτουργίας θα καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης του αντίστοιχου 
τμήματος, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι, στην παρούσα Προκήρυξη, οριζόμενες 
ποινικές ρήτρες. 

B. 5.5 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις - Παραλαβή παραδοτέων 

Η παράδοση και η παραλαβή κάθε τμήματος του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης ή του συνόλου κάποιου 
τμήματος του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 
παρακάτω, ανά τμήμα: 
1. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία Ποσοτικής Παραλαβής του εξοπλισμού και ο 

εξοπλισμός δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 
0.2% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανώτατο όριο 
5% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την συμφωνηθείσα ημερομηνία 
Ποσοτικής Παραλαβής του εξοπλισμού και αυτές οι ενέργειες δεν ολοκληρωθούν, τότε 
η Αναθέτουσα Αρχή  δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

3. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την συμφωνηθείσα ημερομηνία 
Ποιοτικής Παραλαβής του εξοπλισμού και αυτές οι ενέργειες δεν ολοκληρωθούν, τότε η 
Αναθέτουσα Αρχή  δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την συμφωνηθείσα ημερομηνία 
Οριστικής Παραλαβής του έργου και αυτές οι ενέργειες δεν ολοκληρωθούν, τότε η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

5. Αν ο εγκατεστημένος εξοπλισμός της Αναθέτουσας Αρχής στον κόμβο καταστραφεί 
εξαιτίας δυσλειτουργίας ή αστοχίας οποιουδήποτε εξοπλισμού της παρούσας, ο 
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει αποζημίωση ίση με το 50% της εμπορικής αξίας του 
κατεστραμμένου εξοπλισμού και μέχρι 50% επί του συμβατικού τιμήματος του έργου. 

6. Ειδικά για το Τμήμα Α:  
Σε περίπτωση βλάβης στο υλικό (hardware) μετά την οριστική παραλαβή του, αν δεν 
επέλθει πλήρης αποκατάσταση της βλάβης με επισκευή ή αντικατάσταση του 
προβληματικού τμήματος του εξοπλισμού εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη 
στιγμή της αναγγελίας της βλάβης (στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και 
ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης), τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως 
ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού 
τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανώτατο όριο 1,5% επί του συμβατικού 
τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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7. Σε περίπτωση βλάβης στο υλικό (hardware) μετά την οριστική παραλαβή του, αν δεν 
επέλθει πλήρης αποκατάσταση της βλάβης με επισκευή ή αντικατάσταση του 
προβληματικού τμήματος του εξοπλισμού εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από 
τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης (στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται 
και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης), τότε η Αναθέτουσα Αρχή  δύναται να καταγγείλει 
τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ή/και 
να κηρύξει  έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

8. Ειδικά για το Τμήμα Β:  
Αν η ενεργειακή απόδοση του κόμβου (PUE) για την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας του έργου δεν είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.3 του 
Γ.3.3 Πίνακας Συμμόρφωσης 3: Τμήμα Β – Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας 
εξυπηρετητών της προκήρυξης θα καταβάλλεται ως ετήσια ποινική ρήτρα με βάση τον 
ακόλουθο τύπο: 

Πi = 0,1 * Ei * ( PUEi – PUEA) /  PUEi      (€) 

όπου: 
Πi   η ποινική ρήτρα μειωμένης ενεργειακής απόδοσης σε €  
Ei  η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο κόμβο (KWh) 
PUEi   το μετρούμενο PUE του κόμβου σε ετήσια βάση υπολογισμένο ως το 
συνολικό φορτίο του κόμβου προς το φορτίο του εξοπλισμού πληροφορικής 
PUEA  το προσφερόμενο PUE σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 
Για τον υπολογισμό των ως άνω παραμέτρων Ei  και PUEi για κάθε έτος, θα 
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μήνες όπου η μέση μηνιαία καταναλισκώμενη ισχύς του 
εξοπλισμού πληροφορικής των ικριωμάτων ξεπερνάει το 50% της μέγιστης 
υποστηριζόμενης ισχύος. Το ανώτατο όριο της εν λόγω ποινικής ρήτρας για κάθε έτος 
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου ανέρχεται στο 1.5% επί του 
συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

9. Ειδικά για το Τμήμα Β:  
Αν η διαθεσιμότητα του κόμβου για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του 
έργου παραβιάζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.2 του Γ.3.3 Πίνακας 
Συμμόρφωσης 3: Τμήμα Β – Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών της 
προκήρυξης θα καταβάλλεται ως ετήσια ποινική ρήτρα για κάθε πλήρη ώρα (60 λεπτά) 
παραβίασης ποσοστό 0,04% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. To ανώτατο όριο της εν λόγω ποινικής ρήτρας για κάθε έτος της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου ανέρχεται στο 1.5% επί του συμβατικού 
τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

10. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: 

o ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, 
εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του 
Αναδόχου 

o ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη 
περίπτωση.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος 
του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για 
τη λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού. 
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11. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 
αποζημίωση. 

13. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 
Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

14. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη 
παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από 
υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

15. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα 
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την 
επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν 
από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

16. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 
προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική 
προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης 
που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν 
βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας 
που έχουν επιβληθεί. 

17. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο ή/και να ζητήσει 
να εκπέσουν οι εκάστοτε εγγυητικές επιστολές, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης 
που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

18. Όπου προσμετράται προθεσμία σε ημέρες, οι ημέρες αυτές είναι ημερολογιακές. 
19. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 

θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από 
τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή την Εγγύηση Καλής 
Λειτουργίας ανάλογα. 

20. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της 
Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως 
άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

21. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση 
της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν 
συμβατικό τίμημα. 

22. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, 
την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου 
του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής, ποιοτικής και οριστικής 
παραλαβής του έργου, τα οποία κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Ανάδοχο. Οι 
διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 32 
του Κανονισμού Προμηθειών από την ΕΠΠΕ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής ελέγχει την πλήρη και εμπρόθεσμη παράδοση των απαιτούμενων 
παραδοτέων και αποφαίνεται για την επιτυχή παραλαβή τους, την απόρριψή τους ή τις 
ενέργειες αντικατάστασής τους. 

23. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της 
Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) 
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ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί 
του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το 
επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από 
τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία 
περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει 
το συνολικό χρόνο του Έργου. 
Εφόσον κριθεί από την ΕΠΠΕ  ότι οι παρεκκλίσεις του παραδοτέου δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου, μπορεί να 
εγκριθεί η παραλαβή αυτού με ή χωρίς μείωση του συμβατικού τιμήματος. 
Η παράδοση του Έργου από την Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, 
γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται  στη παρούσα. 
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ 
διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες 
προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως την Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην ΕΔΕΤ  δέκα (10) ημέρες από τη 
γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 
Σε περίπτωση απόρριψης του παραδοτέου, συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο 
περιλαμβάνει τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει το παραδοτέο από τους όρους της 
σύμβασης, τους λόγους της απόρριψης και γνωμάτευση της επιτροπής ή του 
εξουσιοδοτημένου οργάνου περί της χρηστικότητας και καταλληλότητας του παραδοτέου.  
Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές 
ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της 
ΕΔΕΤ, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του 
Αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του 
Κανονισμού Προμηθειών. 
Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα παραδοτέα  μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των παραδοτέων , είναι 
δυνατόν να παρατείνεται μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται 
προς την ΕΔΕΤ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δέκα (10) 
ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ Α.Ε. ή το 
κατ` εξουσιοδότηση αυτού όργανο και σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας του αρμοδίου 
οργάνου το Διοικητικό Συμβούλιο ή το κατ` εξουσιοδότηση από αυτό όργανο, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου τμήματος ή της επιτροπής παραλαβής, αποφασίζει για την 
αποδοχή του αιτήματος και ορίζει τον νέο χρόνο παραλαβής. 

B. 5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης κάθε τμήματος του Έργου και εντός δέκα (10) 
ημερών ο Ανάδοχος του αντίστοιχου τμήματος θα υποβάλει πρόγραμμα υλοποίησης 
του τμήματος του Έργου στην Αναθέτουσα Αρχή όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α. 
3.6. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του τμήματος του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο 
Πρόγραμμα υλοποίησης του τμήματος του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα 
υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά 
περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης κάθε τμήματος του Έργου, ο Ανάδοχος του εκάστοτε 
τμήματος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε 
να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του 
αντίστοιχου τμήματος του Έργου. 

ΑΔΑ: 6ΔΩΦ469ΗΡΧ-0ΝΕ



Προκήρυξη Διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' απαίτηση με 

τεχνολογίες Cloud Computing»   

Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

 

Σελίδα 109 από 199 

 
3. Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις 

που αφορούν στο αντίστοιχο τμήμα του Έργου (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας 
τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από 
μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες 
σε σχέση με την Σύμβαση του αντίστοιχου τμήματος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην 
Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, 
που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης του αντίστοιχου τμήματος, 
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές 
τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου ενός 
τμήματος, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, 
ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 
Αναδόχου ενός τμήματος, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με 
άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος του τμήματος 
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες 
πριν από την αντικατάσταση. 

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου ενός τμήματος αποχωρήσουν 
από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν 
κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους 
αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο 
με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Λειτουργίας. 

8. Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε 
τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου 
της Σύμβασης του αντίστοιχου τμήματος, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την 
απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και 
μετά από πλήρη αιτιολόγηση από πλευράς Αναδόχου. Σε περίπτωση εκχώρησης, 
υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος του τμήματος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε 
ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος του τμήματος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή 
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά 
πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα ανά τμήμα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε 
Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές 
σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της 
Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα ανά τμήμα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση 
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Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, 
διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος σε 
περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Προκήρυξης ή της 
Προσφοράς του ανά τμήμα, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή 
και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική 
ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη 
φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

10. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των τμημάτων του Έργου. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου κάθε τμήματος 
ή τρίτων. 

11.  Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του 
εξοπλισμού του αντίστοιχου τμήματος μέχρι την παραλαβή του. 

12.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση 
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του 
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 
την ολοκλήρωση του Έργου. 

13.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ενός τμήματος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν 
την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης του αντίστοιχου τμήματος με τους ίδιους 
όρους. 

14. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο κάθε τμήματος, η 
Σύμβαση του αντίστοιχου τμήματος εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από 
τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης του αντίστοιχου τμήματος εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την αντίστοιχη Σύμβαση. 
Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. 
κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο ενός τμήματος, η συνέχιση ή όχι 
της αντίστοιχης Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου 
μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της αντίστοιχης Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή 
πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της 
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από 
την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής 
Εκτέλεσης που προβλέπονται στην αντίστοιχη Σύμβαση. 
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15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ενός τμήματος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του 
λογισμικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν 
ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του 
συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του 
κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την 
υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού 
με νέες εκδόσεις. 

16.  Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι 
οποίες προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 
(άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ 
παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ 
ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο 
χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). 

17. Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες 
αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 

18. Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος υποχρεούται να συμμορφώνεται με όσα αναφέρει το 
άρθρο 36 του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε. «Υποχρεώσεις Αναδόχου» 

 

B. 5.7 Ανωτέρα βία  

1. Ανωτέρα βία υπάρχει όταν η ενέργεια ενός εκ των δύο συμβαλλομένων, 
παρακωλύεται από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός το οποίο δεν ήταν δυνατό να 
αποτραπεί ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης.  

2. Συμφωνείται ότι εάν στις υπό ανάθεση συμβάσεις συνομολογηθούν προθεσμίες, μέσα 
στις οποίες ο ένας εκ των συμβαλλομένων είναι υποχρεωμένος να κάνει μια ενέργεια ή 
να εκτελέσει κάποιο έργο, σε περίπτωση ανωτέρας βίας η λήξη των προθεσμιών αυτών 
αναστέλλεται, για ίσο χρονικό διάστημα προς το διάστημα που διήρκεσε 
αποδεδειγμένα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία. 

3. Εφόσον το συμβαλλόμενο μέρος κάνει την ενέργεια ή εκτελέσει το έργο μέσα στην 
συμφωνηθείσα προθεσμία, συν το χρόνο που διήρκεσε το γεγονός που συνιστά την 
ανωτέρα βία, καμία απολύτως συνέπεια, οποιασδήποτε μορφής, δεν θα επέρχεται σε 
βάρος του από την αιτία αυτή, εκτός εάν άλλως έχει, τυχόν συμφωνηθεί ειδικά στην 
κάθε υπό ανάθεση σύμβαση. 

4. Επίσης, συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της 
σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη, εάν η παράβαση αυτών από το ένα μέρος 
οφείλεται αποκλειστικά σε ανωτέρα βία, καμία απολύτως συνέπεια, εκ των 
οριζομένων στην αντίστοιχη σύμβαση, δεν θα επέρχεται σε βάρος της, εάν το 
συμβαλλόμενο μέρος εκπληρώσει το συγκεκριμένο όρο της σύμβασης μόλις εκλείψει 
το γεγονός που συνιστούσε την περίπτωση της ανωτέρας βίας και παρέλθει και ο 
χρόνος που διήρκεσε αυτή, εκτός εάν άλλως έχει, τυχόν, συμφωνηθεί ειδικά στην 
αντίστοιχη σύμβαση. 

5. Τέλος, συμφωνείται ότι για να είναι νόμιμη η επίκληση, από οποιουσδήποτε από τους 
συμβαλλόμενους, της ύπαρξης ανωτέρας βίας υπέρ αυτού, πρέπει ο επικαλούμενος 
αυτήν α) μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες  μέρες από την ημέρα που θα λάβει χώρα το 
συγκεκριμένο γεγονός, που κατά την άποψή του συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας, 
να το γνωστοποιήσει με έγγραφό του στον αντισυμβαλλόμενο και β) μέσα σε πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα εκλείψει το γεγονός αυτό, να το 
γνωστοποιήσει πάλι, με έγγραφό του, στον αντισυμβαλλόμενο, αναφέροντας 
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συγχρόνως σ’ αυτό το συνολικό χρόνο που διήρκεσε, το γεγονός που συνιστούσε την 
περίπτωση ανωτέρας βίας. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος, ενεργώντας εύλογα και 
καλόπιστα, δεν αρνηθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από την επόμενη των 
προαναφερόμενων προς αυτόν γνωστοποιήσεων, με έγγραφό του, το αληθές και 
νόμιμο του ισχυρισμού του εκ των συμβαλλομένων επικαλεσθέντος την συνδρομή 
ανωτέρας βίας, θεωρείται ότι αποδέχεται και συνομολογεί αυτόν. Εάν όμως αρνηθεί, 
με έγγραφό του, το αληθές και νόμιμο αυτού, το θέμα παραπέμπεται και επιλύεται 
οριστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 
στην παρούσα Προκήρυξη. 

B. 5.8 Υπεργολαβίες 

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση της αναφερομένης στην προσφορά του «Ομάδα 
Έργου» του απαραίτητου πρόσθετου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς 
επίσης και πρόσθετων συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 
Σύμβασης. 

2. Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του  
Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε 
συμπεριλάβει στην προσφορά του.  

3. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η 
εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / 
υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με 
σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 
Αναθέτουσα Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον 
Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε 
έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία 
σύμφωνα με τα οριζόμενα περί αποκλεισμού συμμετοχής στο παρόν τεύχος, αν 
περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του 
κατάσταση. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η 
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο 
πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις 
οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

4. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου , φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις 
και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως 
ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των 
υπαλλήλων του. 

 

B. 5.9 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης κάθε τμήματος αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και 
για διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών, ο Ανάδοχος κάθε τμήματος θα αναλάβει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  
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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 (Φορέα 
Λειτουργίας). 
Ειδικότερα:  
1. Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό 

περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον την Αναθέτουσα Αρχή– υπερκείμενος ή 
υποκείμενος αυτής - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς 
την προηγούμενη δική της έγκριση. 

2. Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά 
στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως 
εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από 
τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της 
εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές 
τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

3. Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των 
συμφερόντων του με τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη 
λήξη της Σύμβασης του αντίστοιχου τμήματος όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει 
στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των 
αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση 
του τμήματος του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του 
τμήματος του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα 
από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

4. Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία 
που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για 
την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του τμήματος του Έργου, ακόμη και μετά τη 
λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από 
την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των 
τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και 
ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση του αντίστοιχου 
τμήματος. 

5. Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και 
συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν 
ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω 
υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική 
ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση του αντίστοιχου τμήματος. 
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο του 
αντίστοιχου τμήματος την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που 
τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο κάθε τμήματος εάν αφορούν σε τεχνικά 
στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα 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.  

7. 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. 
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B. 5.10 Πνευματικά δικαιώματα 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 
Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν 
αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που 
θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο κάθε τμήματος με δαπάνες του Έργου, 
θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορούν να τα 
διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη 
προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης κάθε τμήματος, και εάν 
βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου κάθε τμήματος, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα 
Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της αντίστοιχης Σύμβασης. Σε 
περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 
Με την οριστική παραλαβή κάθε τμήματος του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση κάθε τμήματος του Έργου και δεν 
εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο του αντίστοιχου 
τμήματος αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική 
δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής 
αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία 
φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης 
αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται 
ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 

B. 5.11 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά 
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί για το αντίστοιχο τμήμα. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, 
να προβλεφθεί στην αντίστοιχη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ 
τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο. 
 

ΑΔΑ: 6ΔΩΦ469ΗΡΧ-0ΝΕ



Προκήρυξη Διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' απαίτηση με 

τεχνολογίες Cloud Computing»   

Μέρος Γ: Παραρτήματα 

 

Σελίδα 115 από 199 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Γ.1  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Γ.1.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 
Πλήρης Διεύθυνση 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ 
………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,} 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. 
τμήμα ………………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. 
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι 
τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Προκήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή 
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά 
για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 
από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
Προσφοράς). 
Απόδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά 
μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

Γ.1.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 
Πλήρης Διεύθυνση 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
ημερομηνία υπογραφής ................... που αφορά στο τμήμα ……. του διαγωνισμού της 
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο 
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το 
συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, 
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Προκήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 
από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……… ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά 
μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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Γ.1.3. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 
Πλήρης Διεύθυνση 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός 
……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας.} 
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με ημερομηνία 
υπογραφής................... και την Προκήρυξή  σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του τμήματος 
………… του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) 
…………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής 
αξίας (συμπληρώνετε το συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον 
ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το 
οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της 
προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή 
Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων 
του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
εγγύησή μας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 
από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………. ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

Γ.1.4. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας},  
και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό 
τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά στο τμήμα ……… του διαγωνισμού 
………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Προκήρυξη 
της Αναθέτουσας Αρχής 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 
από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………… ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά 
μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Γ.2  Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 
Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 
Ημερομηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 
Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    
Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 
διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος

9 και Καθήκοντα στο Έργο (ή 

Θέση)
 

Απασχόληση στο Έργο
 

Περίοδος (από – 

έως)
 

ΑΜ10
 

 
 

  __ /__ / ___
 

 

                                                           
 
9
  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 

10
 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα 

ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου 
απασχόλησης στο έργο. 
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-
 

__ /__ / ___
 

 
 

  __ /__ / ___
 

-
 

__ /__ / ___
 

 

 
 

  __ /__ / ___
 

-
 

__ /__ / ___
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Γ.3  Πίνακες Συμμόρφωσης 

Εκτός και εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά, οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των πινάκων συμμόρφωσης αφορούν τον προσφερόμενο εξοπλισμό όπως 
αυτός διαμορφώνεται βάση του υλικού, του λογισμικού και των άδειών χρήσης που προσφέρονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο, και όχι από τις δυνατότητες 
αυτού (μετά από αναβάθμιση υλικού, λογισμικού ή αδειών χρήσης που δεν προσφέρονται).  
 
ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ: 

Να πληρούν τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την ποιότητα κατασκευής, τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, την 
ασφάλεια και μή χρήση επικίνδυνων ουσιών (CE Mark, ROHS, κ.λπ.). 

2. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 

210-240V AC, 50Hz. 

3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Από +10οC έως +35οC, τουλάχιστον. 

4. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: 

H προσφορά να είναι πλήρης και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού 
όπως ζητείται από τις προδιαγραφές. 

Να προσφερθούν προαιρετικά, τυχόν επιπλέον δυνατότητες καθώς και παρελκόμενα που δεν συμπεριλαμβάνονται στη βασική συγκρότηση και 
προτείνονται από τον κατασκευαστή.  

 
Για κάθε είδος του εξοπλισμού, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όσα ζητούνται και περιγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος 
συμπληρώνει τους πίνακες συμμόρφωσης που αντιστοιχούν στο/α τμήμα/τμήματα για το/α οποίο/α θα υποβάλει προσφορά με την απόλυτη ευθύνη της 
ακρίβειας των δεδομένων. 
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Γ.3.1. Πίνακας Συμμόρφωσης 1: Τμήμα Α - Προμήθεια εξυπηρετητών VMC 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.1 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές    

1.1.1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής για κάθε τύπο 
εξυπηρετητή. Να δοθεί σύντομη περιγραφή του υλικού (part 
numbers και σύντομη περιγραφή) και των βασικών 
διαρθρώσεων/υποσυστημάτων που προσφέρονται ανά 
εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ 

  

1.1.2 Τα βασικά τμήματα του εξυπηρετητή, δηλαδή η Motherboard, η 
CPU και η Μονάδα Σκληρού Δίσκου θα πρέπει να βρίσκονται σε 
παραγωγή από τον κατασκευαστή τους την χρονική στιγμή 
υποβολής της προσφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η 
παραγωγή τους ή να βρίσκονται στην κατάσταση End Of Life. Ο 
υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά 
στοιχεία από τον κατασκευαστή που να αποδεικνύουν την 
κατάσταση των τμημάτων αυτών. 

ΝΑΙ 

  

1.1.3 Αριθμός μονάδων βασικού τύπου. ≥ 176   

1.1.4 Αριθμός μονάδων ενισχυμένου τύπου. ≥ 22   

1.1.5 Ύψος σε U των προσφερόμενων εξυπηρετητών 1   

1.1.6 Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε 
κατάσταση πλήρους φορτίου ανά εξυπηρετητή ή σύνολο 
εξυπηρετητών 

ΝΑΙ 
  

1.1.7 Να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις σε ισχύ ρεύματος (σε W 
στα 230V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου ανά εξυπηρετητή ή 
σύνολο εξυπηρετητών 

ΝΑΙ 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.1.8 Θα πρέπει να παρέχεται εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του 
εξυπηρετητή 

ΝΑΙ 
  

1.1.9 Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει εγχειρίδια για όλα τα μέρη 
του εξυπηρετητή όπως μητρική κάρτα, κάρτες επέκτασης, δίσκους 
κλπ. Τα εγχειρίδια δεν θα είναι φωτοτυπίες, μπορούν όμως να είναι 
εκτυπώσεις από τους επίσημους και μόνο δικτυακούς τόπους των 
εταιριών κατασκευής. Για την οριστική παράδοση του εξοπλισμού 
επαρκούν δέκα (10) αντίγραφα της τεκμηρίωσης για το σύνολο των 
εξυπηρετητών.  

ΝΑΙ 

  

1.2 Βασικά υποσυστήματα - motherboard    

1.2.1 Chipset σύγχρονης τεχνολογίας. Να αναφερθεί chipset που 
χρησιμοποιείται στο προσφερόμενο προϊόν. 

ΝΑΙ 
  

1.2.2 Να αναφερθεί το πλήθος των κατειλημμένων υποδοχών επέκτασης 
PCI Express καθώς και ο τύπος και το μοντέλο των καρτών που τις 
καταλαμβάνουν.  

ΝΑΙ 
  

1.2.3 Να αναφερθεί το συνολικό πλήθος (ελεύθερων και κατειλημμένων) 
των υποδοχών επέκτασης PCI Express.  

Για κάθε υποδοχή, να αναφερθεί το μέγεθος/form factor, (δηλαδή 
ύψος και μήκος της κάρτας) καθώς και το εύρος του διαύλου PCIe 
(Bus Width) και της φυσικής υποδοχής (Connector Width).  

ΝΑΙ 

  

1.2.4 Έξοδος VGA για οθόνη ΝΑΙ   

1.2.5 Θύρες USB (Να αναφερθεί ο αριθμός και ο τύπος τους)  ΝΑΙ   

1.3 Υποσύστημα Σκληρών Δίσκων Λειτουργικού Συστήματος    
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.3.1 Σε κάθε εξυπηρετητή θα υπάρχει υποσύστημα σκληρών δίσκων για 
την εγκατάσταση και εκτέλεση του λειτουργικού συστήματος, το 
οποίο θα αποτελείται από ένα ζεύγος σκληρών δίσκων τεχνολογίας 
Serial Attached SCSI (SAS), σε διάταξη RAID1, με χωρητικότητα 
τουλάχιστον 146GB ο καθένας, ταχύτητα περιστροφής (rpm) 
τουλάχιστον 10.000rpm ο καθένας και λειτουργικότητα hot-swap.  

ΝΑΙ 

  

1.4 Υποσύστημα Σκληρών Δίσκων Εξυπηρετητών Ενισχυμένου Τύπου    

1.4.1 Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη JBOD/non-RAID καθώς και RAID 0/1 
για την σύνδεση με το υποσύστημα δίσκων. Να περιγραφεί η 
σύνδεση των δίσκων με τον ελεγκτή. Ο ελεγκτής δύναται να 
εξυπηρετεί ταυτόχρονα και το υποσύστημα σκληρών δίσκων του 
λειτουργικού συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

1.4.2 Μνήμη ελεγκτή RAID για την σύνδεση με το υποσύστημα δίσκων 
(GB) 

≥ 1 
  

1.4.3 Η μνήμη θα διαθέτει μηχανισμούς διατήρησης των δεδομένων σε 
περίπτωσης απώλειας ρεύματος. 

ΝΑΙ 
  

1.4.4 Η μνήμη θα υποστηρίζει read και write cache. Για την write cache 
θα υποστηρίζονται τουλάχιστον οι μηχανισμοί write through και 
write back. 

ΝΑΙ 
  

1.4.5 Η αθροιστική απόδοση των δίσκων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
τους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης, δεν θα περιορίζεται από 
την απόδοση του ελεγκτή RAID, ειδικά όσον αφορά τα IOPS και το 
throughput (MB/s). 

ΝΑΙ 

  

1.4.6 Πλήθος σκληρών δίσκων  Επιθυμητό ≥ 2   

1.4.7 Ωφέλιμη χωρητικότητα έκαστου δίσκου (GΒ) ≥ 400   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.4.8 Τύπος δίσκων SATA/SAS Solid-State Drives (SSD) 6G ή καλύτερο ΝΑΙ   

1.4.9 Τεχνολογία δίσκου Single-Level Cell/Multi-Level Cell (SLC/MLC) ή 
ισοδύναμο 

ΝΑΙ 
  

1.4.10 Να αναφερθεί ο χρόνος απόκρισης κατά την ανάγνωση δεδομένων 
(μs) 

ΝΑΙ 
  

1.4.11 Συνεχής ρυθμός μεταφοράς σειριακών δεδομένων κατά την 
ανάγνωση – Sustained Transfer Rate Read / Sequential Reads 
(MB/sec) 

≥ 450   

1.4.12 Συνεχής ρυθμός μεταφοράς σειριακών δεδομένων κατά την 
εγγραφή – Sustained Transfer Rate Write / Sequential Writes 
(MB/sec) 

≥ 350   

1.4.13 I/O Per Second (IOPS) για την τυχαία ανάγνωση δεδομένων 
μεγέθους 4KB 

≥ 60.000   

1.4.14 I/O Per Second (IOPS) για την τυχαία εγγραφή δεδομένων μεγέθους 
4KB 

≥ 27.000   

1.4.15 Ενσωμάτωση σε ειδικό σασί με δυνατότητα αφαίρεσης ενώ το 
σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία (hot swap) 

ΝΑΙ 
  

1.4.16 Μέσος χρόνος μεταξύ διαδοχικών βλαβών στο υλικό (Mean Time 
Between Failure - MTBF) 

≥ 2.000.000 ώρες 
  

1.4.17 Ο χρόνος ζωής του δίσκου πρέπει να καλύπτει το διάστημα 
εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου. 

ΝΑΙ 
  

1.4.18 DWPD - Drive Writes Per Day  ≥ 10   

1.4.19 Unrecoverable bit error rate ≤ 1 sector per 1016 
bits read 

  

1.5 Ελεγκτής διαχείρισης    
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.5.1 Ξεχωριστή θύρα τύπου Ethernet 1000Base-T για τη διαχείριση και 
παρακολούθηση του συστήματος. 

ΝΑΙ 
  

1.5.2 Η λειτουργία και τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά του ελεγκτή 
διαχείρισης θα είναι αυτόνομα χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση 
agent στο λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ 
  

1.5.3 Διαγνωστικά για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας, καθώς και 
την αποκατάσταση βλαβών υλικού του εξυπηρετητή χωρίς να 
απαιτείται η εγκατάσταση agent στο λειτουργικό σύστημα του 
εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ 

  

1.5.4 Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω πρωτοκόλλου SSH και HTTPS ΝΑΙ   

1.5.5 Υποστήριξη απομακρυσμένης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του 
συστήματος (remote power on/off) 

ΝΑΙ 
  

1.5.6 Αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του 
συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - 
π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.) 

ΝΑΙ 
  

1.5.7 Υποστήριξη SNMP ΝΑΙ   

1.5.8 Ειδοποίηση μέσω SNMP σε περίπτωση βλάβης ΝΑΙ   

1.5.9 Υποστήριξη πρωτοκόλλου Intelligent Platform Management 
Interface (IPMI) version 2.0 για την απομακρυσμένη 
παρακολούθηση και διαχείριση του εξυπηρετητή μέσω του τοπικού 
δικτύου και της στοίβας πρωτοκόλλων TCP/IP: 

• Απομακρυσμένο reboot του εξυπηρετητή  

• Εσωτερική θερμοκρασία εξυπηρετητή 

• Λειτουργία ανεμιστήρων εξυπηρετητή 

• Άλλα (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ) 

ΝΑΙ 
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1.5.10 BIOS/Console redirection over IPMI ή ισοδύναμο ΝΑΙ   

1.5.11 Υποστήριξη απομακρυσμένης σύνδεσης με αποθηκευτικό μέσο 
(Remote Media) όπως μονάδες οπτικού ή σκληρού δίσκου. 

ΝΑΙ 
  

1.5.12 Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης σε γραφικό περιβάλλον 
(Remote VGA) 

ΝΑΙ 
  

1.5.13 Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών και κωδικών πρόσβασης μέσω του 
πρωτοκόλλου Intelligent Platform Management Interface (IPMI) για 
την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση του 
εξυπηρετητή μέσω του τοπικού δικτύου και της στοίβας 
πρωτοκόλλων TCP/IP. 

ΝΑΙ 

  

1.5.14 Υποστήριξη πιστοποίησης και εξουσιοδότησης χρηστών με χρήση 
του πρωτοκόλλου LDAP ή  RADIUS. Αναφέρετε άλλα πρωτόκολλα ή 
μηχανισμούς πρόσβασης AAA που υποστηρίζονται.  

ΝΑΙ 
  

1.5.15 Πρόσβαση στα δεδομένα της αναλυτικής καταγραφής/κατάστασης 
του συστήματος με καλά τεκμηριωμένη προγραμματιστική διεπαφή 
(API) που θα επιτρέπει τη διασύνδεση με πληροφοριακά 
συστήματα της Αναθέτουσας Αρχής. Να δοθεί η τεκμηρίωση του 
API ή/και το εγχειρίδιο προγραμματισμού. 

ΝΑΙ 

  

1.5.16 Υποστήριξη firmware upgrade του ελεγκτή διαχείρισης μέσω της 
παραπάνω προγραμματιστικής διεπαφής (API). 

ΝΑΙ 
  

1.5.17 Υποστήριξη firmware upgrade των υπόλοιπων υποσυστημάτων του 
εξυπηρετητή, εκτός του ελεγκτή διαχείρισης, με αυτοματοποιημένο 
τρόπο. 

ΝΑΙ 
  

1.6 Δίκτυο Gigabit Ethernet    

ΑΔΑ: 6ΔΩΦ469ΗΡΧ-0ΝΕ



Προκήρυξη Διαγωνισμού για το υποέργο  
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing» 

Μέρος Γ: Παραρτήματα 

 

Σελίδα 129 από 199 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.6.1 Αριθμός θυρών Ethernet 1000Base-T 

Να αναφερθεί πόσες θύρες Ethernet είναι ενσωματωμένες στη 
motherboard και πόσες καταλαμβάνουν υποδοχές επέκτασης PCI 
Express 

≥ 2 

  

1.7 Δίκτυο 10 Gigabit Ethernet    

1.7.1 Αριθμός θυρών Ethernet 10G τύπου 10GBaseT ≥ 2   

1.7.2 Να υποστηρίζει Pre-eXecution Environment (PXE) ΝΑΙ   

1.7.3 Υποστήριξη SR-IOV ΝΑΙ   

1.7.4 Υποστήριξη Virtual Machine Device Queues (VMDq)  ΝΑΙ   

1.7.5 Υποστήριξη PCIe base specification 2.0 (2.5GT/s or 5GT/s) και bus 
width x8 

ΝΑΙ 
  

1.7.6 Υποστήριξη 802.1q VLAN  ΝΑΙ   

1.7.7 Υποστήριξη TCP segmentation offload, checksum offloading (IPv4, 
IPv6) 

ΝΑΙ 
  

1.7.8 Υποστήριξη data direct I/O ΝΑΙ   

1.7.9 Οι προσφερόμενοι οδηγοί συσκευών (drivers) των καρτών δικτύου 
θα πρέπει να παρέχονται μαζί με τον πηγαίο κώδικά τους (open 
source drivers) και να μην περιέχουν binary firmware / blob. 

ΝΑΙ 
  

1.8 Λειτουργικό Σύστημα    

1.8.1 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να υποστηρίζεται από το 
λειτουργικό σύστημα GNU/Linux Debian Stable χωρίς 3rd-party 
drivers ή Ubuntu Server 14.04 LTS ή νεότερο χωρίς 3rd-party drivers 
ή ισοδύναμο (Να υπάρχουν στα σχετικά Hardware Compatibility 
Lists) 

ΝΑΙ 
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1.8.2 Να αναφερθεί όποιο software δίνεται συνοδευτικά από τον 
κατασκευαστή σχετικά με την υποστήριξη του προαναφερθέντος 
λειτουργικού συστήματος (drivers, κλπ.) 

ΝΑΙ 
  

1.8.3 Θα παραδοθούν δίσκοι (CD/DVD-ROM) με τα απαραίτητα αρχεία 
για την εγκατάσταση (οδηγοί συσκευών κλπ). Οι δίσκοι θα πρέπει 
να προσφέρονται σε δέκα (10) συνολικά αντίγραφα για το σύνολο 
των εξυπηρετητών.  

ΝΑΙ 

  

1.9 C.P.U.    

1.9.1 Επεξεργαστές με αρχιτεκτονική συνόλου εντολών πλήρως συμβατή 
με τα σύνολα εντολών x86 32bit (x86 ISA-Instruction Set 
Architecture) και τις επεκτάσεις x86-64 bit ή ισοδύναμα 

ΝΑΙ 
  

1.9.2 Υποστήριξη για hardware virtualization (Intel-VT Virtualization, 
AMD-V Virtualization ή παρόμοιο) 

ΝΑΙ 
  

1.9.3 Οι επεξεργαστικές μονάδες να είναι οργανωμένες σε ομάδες των 
δέκα τουλάχιστον ανά φυσική μονάδα πυριτίου (processor die): 
Επομένως ύπαρξη τουλάχιστον δεκαπλού πυρήνα ανά processor die 
(ten-core cpus) 

ΝΑΙ 

  

1.9.4 Αριθμός πυρήνων επεξεργασίας (core) ≥ 20, δηλαδή 2 
CPUs x 10 
cores/chip 

  

1.9.5 Υποστήριξη ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών νημάτων ανά 
πυρήνα (multi-threading). Να αναφερθεί ο αριθμός. 

ΝΑΙ 
  

1.9.6 Συχνότητα (GHz) του επεξεργαστή  ≥ 2.3   

1.9.7 L3 Cache μνήμη (MB) του επεξεργαστή  ≥ 25   
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1.9.8 Να αναφερθεί η ιεραρχία μνήμης Cache (ποσότητα ανά επίπεδο – 
Level 1, 2 και 3) και φυσική τοποθεσία 

ΝΑΙ 
  

1.9.9 Διασύνδεση επεξεργαστών με συνδέσεις υψηλής ταχύτητας (point-
to-point) (GT/s)  

≥ 9.6 
  

1.9.10 Να αναφερθεί ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων μεταξύ 
επεξεργαστών και μνήμης (GB/s) 

ΝΑΙ 
  

1.9.11 Να αναφερθεί το σύστημα ψύξης επεξεργαστή (ανεμιστήρας, 
ψήκτρες, κτλ.) 

ΝΑΙ 
  

1.10 Κεντρική Μνήμη    

1.10.1 Μέγεθος (GB) για τους εξυπηρετητές βασικού τύπου ≥ 192 GB   

1.10.2 Μέγεθος (GB) για τους εξυπηρετητές ενισχυμένου τύπου ≥ 384 GB   

1.10.3 Να αναφερθεί ο αριθμός και ο τύπος των προσφερόμενων 
δομοστοιχείων μνήμης εντός του κάθε εξυπηρετητή, καθώς και η 
διάταξή τους (οργάνωση σε ομάδες/κανάλια, κτλ.) 

ΝΑΙ 
  

1.10.4 Να αναφερθούν οι συνολικές και κατειλημμένες θέσεις για μνήμη ΝΑΙ   

1.10.5 Ονομαστική συχνότητα μνήμης (MHz) ≥ 2133   

1.10.6 Υποστήριξη τεχνολογίας DDR4 ΝΑΙ   

1.10.7 Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών (ECC) ΝΑΙ   

1.11 Λοιπά χαρακτηριστικά    

1.11.1 Τα προσφερόμενα συστήματα να καλύπτονται από υποδομή 
τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη. Να 
περιγραφεί η διάταξη τροφοδοσίας. 

ΝΑΙ   

1.11.2 Πλαίσιο κατάλληλο για να εγκατασταθεί σε ικρίωμα standard 19’’ ΝΑΙ   
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1.11.3 Να επιτρέπεται η αλλαγή των μονάδων τροφοδοσίας ενώ το 
σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία (hot plug) 

ΝΑΙ 
  

1.11.4 Καλώδια τροφοδοσίας ΝΑΙ   

1.11.5 Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να 
επιτρέπεται η εξαγωγή του εξυπηρετητή για εργασίες συντήρησης 
χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. 

ΝΑΙ 
  

1.12 Καλώδια Δικτύου    

1.12.1 Όλα τα καλώδια δικτύου θα είναι τύπου UTP/FTP Category 6Α 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ANSI/TIA-568-C.2 και του 
προτύπου 802.3an-2006 ώστε να διασφαλίζεται η μετάδοση 
10GBASE-Τ. Οι διεπαφές των καλωδίων θα είναι τύπου RJ45, 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Β. 

ΝΑΙ 

  

1.12.2 Καλώδια δικτύου για την σύνδεση του ελεγκτή διαχείρισης των 
εξυπηρετητών VMC.  

Για τον υπολογισμό του μήκους των καλωδίων να ληφθεί υπόψη ότι 
τα καλώδια του ελεγκτή διαχείρισης θα τερματίζουν σε εξοπλισμό 
που θα βρίσκεται στο πάνω μέρος του ίδιου rack.  

ΝΑΙ 

  

1.12.3 Καλώδια δικτύου για την σύνδεση των θυρών 10GBase-T των 
εξυπηρετητών VMC.  

Για τον υπολογισμό του μήκους των καλωδίων να ληφθεί υπόψη ότι 
τα καλώδια της μίας θύρας τύπου 10GBase-T ανά εξυπηρετητή, θα 
τερματίζουν σε εξοπλισμό που θα βρίσκεται στο πάνω μέρος του 
ίδιου rack. Τα καλώδια της δεύτερης θύρας τύπου 10GBase-T ανά 
εξυπηρετητή, θα τερματίζουν σε εξοπλισμό που θα βρίσκεται στο 
πάνω μέρος του γειτονικού rack. 

ΝΑΙ 
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1.12.4 Τα καλώδια δικτύου θα έχουν πιστοποίηση κατά τις απαιτήσεις  του 
ANSI/TIA 568-C.2, ISO11801 Class EA  και προτύπου 802.3an-2006 
ώστε να διασφαλίζεται η μετάδοση 10GBASE-Τ. 

ΝΑΙ 
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Γ.3.2. Πίνακας Συμμόρφωσης 2: Τμήμα Α – Υπηρεσίες 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.1 Εγγύηση – Υποστήριξη    

1.1.1 Πλήρης εγγύηση με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία. ≥ 5έτη από την 
οριστική παραλαβή 

  

1.1.2 Οργανωμένο βλαβοληπτικό κέντρο στην Αθήνα. Το ωράριο 
λειτουργίας του κέντρου θα είναι 08:00 – 20:00 Δευτέρα έως και 
Παρασκευή πλην επισήμων αργιών 

ΝΑΙ 

  

1.1.3 Η αναγγελία βλάβης και κάθε είδους επικοινωνία με το κέντρο θα 
γίνεται μέσω τηλεφώνου, e-mail ή fax. Θα υπάρχει πρόσβαση μέσω 
τεχνολογιών web στο πληροφοριακό σύστημα του βλαβοληπτικού 
κέντρου, για αναγγελία, παρακολούθηση ή επικαιροποίηση της 
προόδου επίλυσης δελτίων βλάβης. 

ΝΑΙ 

  

1.1.4 Η αναγγελίας βλάβης θα τεκμηριώνεται από δεδομένα του ελεγκτή 
διαχείρισης και θα προχωράει η αντικατάσταση υλικού χωρίς 
περαιτέρω διαγνωστικά. 

ΝΑΙ 

  

1.1.5 Απευθείας πρόσβαση για την αντιμετώπιση προβλημάτων (cases) 
και διαχείριση αυτών στο βλαβοληπτικό κέντρο του κατασκευαστή 
οίκου.  

ΝΑΙ 

  

1.1.6 Η επικοινωνία με το κέντρο του κατασκευαστή οίκου θα γίνεται 
μέσω τηλεφώνου, e-mail ή fax. Θα υπάρχει πρόσβαση μέσω 
τεχνολογιών web στο πληροφοριακό σύστημα του βλαβοληπτικού 
κέντρου του κατασκευαστικού οίκου για άνοιγμα, παρακολούθηση 
ή επικαιροποίηση της προόδου επίλυσης δελτίων βλάβης. 

ΝΑΙ 

  

1.1.7 Απόκριση από πιστοποιημένο τεχνικό του βλαβοληπτικού από τη 
στιγμή της αναγγελίας βλάβης. 

≤ 60 λεπτά 
  

ΑΔΑ: 6ΔΩΦ469ΗΡΧ-0ΝΕ



Προκήρυξη Διαγωνισμού για το υποέργο  
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing» 

Μέρος Γ: Παραρτήματα 

 

Σελίδα 135 από 199 

1.1.8 Να περιγραφεί η οργάνωση του βλαβοληπτικού κέντρου και η 
μεθοδολογία που ακολουθείται για την επίλυση μιας βλάβης. 

ΝΑΙ 
  

1.1.9 Σε περίπτωση που η βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον 
ανάδοχο, η επίλυση της βλάβης προωθείται στον κατασκευαστικό 
οίκο του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ 

  

1.1.10 Καθ’ όλη την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος 
θα ορίσει τεχνικό συντονιστή για την αποτελεσματική και ταχεία 
διαχείριση όλων των δελτίων βλάβης και αναβάθμισης firmware ή 
λογισμικού των εξυπηρετητών. 

ΝΑΙ 

  

1.1.11 Καθ’ όλη την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος 
θα ορίσει ομάδα τεχνικών, οι οποίοι θα αναλάβουν την επίλυση 
των δελτίων βλάβης, την ενημέρωση για νέες εκδόσεις 
εγκατεστημένου firmware ή/και λογισμικού, αλλά και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναβάθμιση αυτών με 
αυτοματοποιημένο τρόπο και το μικρότερο αντίκτυπο στην 
λειτουργία του εξοπλισμού. Τα μέλη της ομάδας θα κατέχουν 
πιστοποιητικό ειδίκευσης από τον κατασκευαστικό οίκο του 
εξοπλισμού. 

ΝΑΙ 

  

1.1.12 Σε περίπτωση βλάβης στο υλικό (hardware) περιλαμβανομένου και 
του αντίστοιχου firmware: πλήρης αποκατάσταση της βλάβης με 
επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος του 
εξοπλισμού εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή της 
αναγγελίας της βλάβης. Στο χρόνο αποκατάστασης 
συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης. 

ΝΑΙ 

  

1.1.13 Σε περίπτωση σφάλματος (bug) στο λογισμικό: πλήρης 
αποκατάσταση με κατάλληλη διορθωτική έκδοση (patch / fix). 
Περιγράψτε την διαδικασία που ακολουθείτε για την 
αποκατάσταση των προβλημάτων και αναφέρετε το μέσο και 
μέγιστο χρόνο αποκατάστασης. 

ΝΑΙ 
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1.1.14 Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης σφάλματος (bug) στο λογισμικό 
σε περίπτωση που χρειάζεται έκδοση νέας διορθωτικής έκδοσης 
λογισμικού (patch / fix).  

≤ 1 εβδομάδα 

  

1.1.15 Διατήρηση πλεονάζοντος υλικού στο τόπο εγκατάστασης, το οποίο 
θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο για επισκευές από το 
προσωπικό του Αναδόχου ή της ΕΔΕΤ.  

ΝΑΙ 

  

1.1.16 Πλήθος εξυπηρετητών VMC ενισχυμένου τύπου για πλεονάζον 
υλικό  

≥ 2 
  

1.1.17 Πλήθος εξυπηρετητών VMC βασικού τύπου για πλεονάζον υλικό ≥ 2   

1.1.18 Να δοθεί αναλυτικός κατάλογος όλων των απαιτούμενων 
επαναλαμβανόμενων σε τακτά διαστήματα διαδικασιών και 
ενεργειών για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας όλου του 
εξοπλισμού (π.χ. καθαρισμοί, έλεγχοι κλπ). 

ΝΑΙ 

  

1.1.19 Πλάνο προληπτικής (proactive) συντήρησης κατά την κρίση του 
προμηθευτή, σύμφωνα με την προηγούμενη προδιαγραφή. 

ΝΑΙ, τουλάχιστον 
μια φορά το χρόνο. 

  

1.1.20 Δωρεάν αναβάθμιση κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής 
λειτουργίας στην πλέον πρόσφατη και σταθερή έκδοση του 
firmware και του λογισμικού των εξυπηρετητών με στόχο τη 
βελτίωση της ασφάλειας, της απόδοσης, της λειτουργικότητας αλλά 
και την αποκατάσταση σφαλμάτων (bug).  

ΝΑΙ 

  

1.1.21 Έκδοση περιοδικών (τριμηνιαίων/ετήσιων) αναφορών με στατιστικά 
και πληροφοριακά στοιχεία για τις υπηρεσίες εγγύησης καλής 
λειτουργίας (πλήθος και είδος δελτίων βλάβης, χρόνοι απόκρισης 
κλπ) 

NAI 

  

1.1.22 Για λόγους ασφάλειας δεδομένων, σε περίπτωση βλάβης σκληρού 
δίσκου, η Αναθέτουσα Αρχή θα τους απομαγνητίζει με εξοπλισμό 
τύπου Degausser, μετά την αντικατάστασή τους και πριν την 
επιστροφή τους στον Ανάδοχο. 

NAI 
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1.2 Εγκατάσταση εξοπλισμού    

1.2.1 Να περιγραφεί η μεθοδολογία εγκατάστασης ΝΑΙ   

1.2.2 Ο χώρος φιλοξενίας υπολογιστικού εξοπλισμού όπου θα 
εγκατασταθεί ο εξοπλισμός βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία. 
Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τον 
κανονισμό λειτουργίας του χώρου. Μεταξύ άλλων απαγορεύεται: 

• Το κάπνισμα, η κατανάλωση τροφίμων και ποτών εντός του 
χώρου 

• Η αποσυσκευασία εξοπλισμού εντός του χώρου 

• Η εγκατάλειψη υλικών συσκευασίας εντός του χώρου 
Λόγω του μεγάλου όγκου των απορριμμάτων υλικών συσκευασίας 
θα πρέπει να προβλεφθεί η κατάλληλη διαδικασία ανακύκλωσης με 
ευθύνη του αναδόχου. 

ΝΑΙ  

 

1.2.3 Ο ανάδοχος  θα αναλάβει πλήρως την μεταφορά του εξοπλισμού 
στο χώρο και την εγκατάστασή του στα ικριώματα που θα του 
υποδειχθούν. Στις αρμοδιότητες του αναδόχου είναι η πλήρης 
καλωδίωση του συστήματος με καλώδια τροφοδοσίας και δικτύου. 

ΝΑΙ  

 

1.3 Παραμετροποίηση εξοπλισμού    

1.3.1 Αναβάθμιση όλων των firmware (BIOS, ελεγκτής RAID, ελεγκτής 
διαχείρισης κτλ.) στην τελευταία προτεινόμενη έκδοση από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ  

 

1.3.2 Παραμετροποίηση κάθε εξυπηρετητή (BIOS, ελεγκτής διαχείρισης 
κτλ.) για την δρομολόγηση της κονσόλας του συστήματος προς τον 
ελεγκτή διαχείρισης ώστε να είναι διαθέσιμη μέσω του 
πρωτοκόλλου IPMI. 

ΝΑΙ  

 

1.3.3 Δικτυακή παραμετροποίηση των ελεγκτών διαχείρισης σύμφωνα με 
το πλάνο διευθύνσεων που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

ΝΑΙ  
 

1.4 Καλωδίωση εξοπλισμού    
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1.4.1 Η διασύνδεση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας 
τις δυνατότητες διαχείρισης καλωδίων των ικριωμάτων, του 
πτυσσόμενου βραχίονα διαχείρισης καλωδίων (εφόσον υπάρχει) 
και του υπόλοιπου εξοπλισμού, ώστε να μην υπάρχουν καλώδια ή 
άλλα εμπόδια που θα δημιουργούν προβλήματα στην απαγωγή του 
θερμού αέρα και την σωστή ψύξη του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ  

 

1.4.2 Εσωτερικά του ικριώματος θα πρέπει οι οδεύσεις των ασθενών και 
ισχυρών ρευμάτων να είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να μην δημιουργούνται παρεμβολές μεταξύ τους.  

ΝΑΙ  

 

1.4.3 Τα καλώδια τροφοδοσίας και του δικτύου που θα χρειαστούν είναι 
ευθύνη του αναδόχου. Τα μήκη των καλωδίων θα πρέπει να είναι 
τα ελάχιστα δυνατά, λόγω του μεγάλου όγκου της συνολικής 
καλωδίωσης, για την εύκολη διαχείριση και συντήρηση του 
εξοπλισμού. 

ΝΑΙ  

 

1.4.4 Ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει όλες τις διασυνδέσεις 
των καλωδίων δικτύου με τις θύρες του δικτυακού εξοπλισμού που 
θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ  

 

1.4.5 Για την εύκολη διαχείριση και συντήρηση του εξοπλισμού τα 
καλώδια θα είναι δεμένα κατά ομάδες ανά τακτά διαστήματα με 
δεματικά τύπου Velcro   

ΝΑΙ  

 

1.4.6 Κάθε καλώδιο θα έχει ετικέτα με ένα μοναδικό αναγνωριστικό 
(Cable ID) σε κάθε άκρη του.  

ΝΑΙ  
 

1.4.7 Θα υπάρχει χρωματικός κώδικας των καλωδίων χαλκού ανάλογα 
την θύρα σύνδεσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

• Θύρα 1 = Άσπρο 

• Θύρα 2 = Μαύρο 

• IPMI = Κόκκινο 

ΝΑΙ  
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1.4.8 Η εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών συνδέσεων θα πρέπει να γίνει 
λαμβάνοντας υπόψη συνδεσμολογίες υψηλής διαθεσιμότητας 
όπου υπάρχει δυνατότητα (πχ. διπλά τροφοδοτικά εξοπλισμού, 
ανεξάρτητες μονάδες διανομής ρεύματος - PDU) 

ΝΑΙ  

 

1.5 Τεκμηρίωση Εγκατάστασης    

1.5.1 Ο ανάδοχος  σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής θα 
πρέπει να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή σχέδιο εγκατάστασης, 
η οποία θα περιγράφει τις ακριβείς τοποθεσίες εγκατάστασης του 
εξοπλισμού σε κάθε ικρίωμα. 

ΝΑΙ 

  

1.5.2 Ο ανάδοχος  θα πρέπει να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή 
σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η οποία θα περιγράφει τις 
ηλεκτρολογικές συνδέσεις που θα γίνουν σε κάθε ικρίωμα και θα 
καταγράφει και τις ανάγκες του εξοπλισμού σε τροφοδοσία 
ρεύματος για κάθε ικρίωμα αναλυτικά, σε επίπεδο συστήματος 
διανομής ρεύματος (PDUs).  

ΝΑΙ 

  

1.5.3 Ο ανάδοχος  θα πρέπει να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή 
σχέδιο δικτυακής εγκατάστασης Ethernet, σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή του έργου και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία θα περιγράφει όλες τις δικτυακές συνδέσεις που θα γίνουν 
για κάθε κομμάτι του εξοπλισμού σε φυσικό και λογικό επίπεδο.  

ΝΑΙ 

  

1.5.4 Για τους εξυπηρετητές VMC ο ανάδοχος  θα παραδώσει σε 
ηλεκτρονική μορφή αρχείο με τα εξής στοιχεία ανά γραμμή: 

• Τύπος εξοπλισμού 

• αριθμός ικριώματος  

• θέση στο ικρίωμα 

• S/N 

• MAC θύρας IPMI 

• MAC θύρας 1 έως Ν 

ΝΑΙ 
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1.5.5 Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι και σε ετικέτα σε εμφανές σημείο 
στο μπροστινή πλευρά του κάθε εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ 
  

1.6 Δοκιμές Αποδοχής    

1.6.1 Κατάθεση προγράμματος Δοκιμών Αποδοχής σε συμφωνία με την 
Αναθέτουσα Αρχή. Το πρόγραμμα των δοκιμών αποδοχής θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο δοκιμές καλής λειτουργίας 
του εξοπλισμού/λογισμικού, δοκιμές λειτουργίας σε κατάσταση 
υψηλού φορτίου (stress testing) και δοκιμές υψηλής 
διαθεσιμότητας όπου αυτή προσφέρεται. 

ΝΑΙ 

  

1.7 Εκπαίδευση    

1.7.1 Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα γίνεται παράλληλα και η 
εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση των νέων συστημάτων 
υλικού. Ο ανάδοχος  θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες 
εκπαίδευσης εν ώρα εργασίας (on the job training). 

ΝΑΙ  

 

1.7.2 Ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τουλάχιστον έξι (6) άτομα της 
Αναθέτουσας Αρχής σε θέματα διαχείρισης, συντήρησης και 
λειτουργικής υποστήριξης των εξυπηρετητών. (βλ. παράγραφος 
Α.4.2.1) 

ΝΑΙ, Ελάχιστος 
χρόνος 

εκπαίδευσης 2 
ημέρες. 

  

1.7.3 Ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τουλάχιστον έξι (6) άτομα της 
Αναθέτουσας Αρχής σε θέματα σχετικά με ενέργειες συντήρησης, 
διαχείρισης και αντικατάστασης υλικού στο πεδίο. Η εκπαίδευση θα 
εστιάσει στις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται παρουσία 
εξουσιοδοτημένου τεχνικού και η πραγματοποίησή τους δεν 
ακυρώνει την εγγύηση του συστήματος. (βλ. παράγραφος Α.4.2.1) 

ΝΑΙ, Ελάχιστος 
χρόνος 

εκπαίδευσης 2 
ημέρες. 

  

1.7.4 Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από τον 
κατασκευαστικό οίκο. Να αναφερθεί το πρόγραμμα της 
εκπαίδευσης και το πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει 
(πιστοποιητικό παρακολούθησης ή πιστοποίηση ικανοτήτων μετά 
από εξετάσεις).  

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 
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Γ.3.3. Πίνακας Συμμόρφωσης 3: Τμήμα Β – Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά    

3.1.1 Η υποδομή φιλοξενίας εξοπλισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με την παράγραφο 3.2.2.1 Στόχοι - Αρχές Σχεδιασμού. Να 
περιγραφεί αναλυτικά η λύση του συστήματος κλιματισμού σε 
σχέση με τους παραπάνω στόχους. 

ΝΑΙ 

  

3.1.2 Η υποδομή φιλοξενίας εξοπλισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με την παράγραφο 3.2.2.2 Χώρος φιλοξενίας 

ΝΑΙ 
  

3.1.3 Η υποδομή φιλοξενίας εξοπλισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με την παράγραφο 3.2.2.3 Οδεύσεις στο κτίριο 

ΝΑΙ 
  

3.1.4 Η υποδομή φιλοξενίας εξοπλισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με την παράγραφο 3.2.2.4 Ικριώματα 

ΝΑΙ 
  

3.1.5 Η υποδομή φιλοξενίας εξοπλισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με την παράγραφο 3.2.2.5 Οδεύσεις ασθενών στο χώρο 

ΝΑΙ 
  

3.1.6 Η υποδομή φιλοξενίας εξοπλισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με την παράγραφο 3.2.2.6 Δομημένη Καλωδίωση 

ΝΑΙ 
  

3.1.7 Η υποδομή φιλοξενίας εξοπλισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με την παράγραφο 3.2.2.7 Σύστημα διανομής ισχύος 

ΝΑΙ 
  

3.1.8 Η υποδομή φιλοξενίας εξοπλισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με την παράγραφο 3.2.2.8 Σύστημα κλιματισμού 

ΝΑΙ 
  

3.1.9, Στο χώρο κάτω από το ψευδοδάπεδο θα τοποθετηθούν όλες οι 
σωληνώσεις του συστήματος κλιματισμού. 

ΝΑΙ 
  

3.2 Διαθεσιμότητα    

3.2.1 Ποσοστό του χρόνου που θα είναι διαθέσιμος ο κόμβος σε ετήσια 
βάση. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να τεκμηριωθεί κατάλληλα. 

≥99,75%  
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3.2.2 Διαθέσιμος είναι ό κόμβος όταν : 
A. Το σύνολο του εξοπλισμού θα τροφοδοτείται αδιάλειπτα με το 

απαραίτητο ρεύμα λειτουργίας, 
B. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες του κόμβου είναι σε συμφωνία με 

την οδηγία «ASHRAE TC 9.9. 2011 Thermal Guidelines for Data 
Processing Environments» για την κλάση 1 όπου εφαρμόζεται 
σε ελεγχόμενους κόμβους φιλοξενίας εξοπλισμού 
πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα: 

• Θερμοκρασία ξηρού βολβού από  18οC έως 27οC 

• Σχετική υγρασία λιγότερο από 60% 

• Σημείο δρόσου από  5,5οC έως 15οC 

ΝΑΙ 

  

3.2.3 Η μέτρηση των περιβαλλοντικών μεγεθών θα γίνεται από 
αισθητήρες τοποθετημένους στα ικριώματα από την πλευρά του 
διαδρόμου ψυχρού αέρα. Θα είναι τοποθετημένοι σε ύψος 1,5μ 
από τη βάση του ικριώματος και θα απέχουν το πολύ 2,5μ μεταξύ 
τους. 

ΝΑΙ 
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3.2.4 Η διαθεσιμότητα θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Για τον 
υπολογισμό της δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα χρονικά διαστήματα 
συντήρησης των υποστηρικτικών συστημάτων όταν αυτά 
πραγματοποιούνται σε παράθυρα συντήρησης και εφόσον 
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εγκαταστημένου 
εξοπλισμού και η Αναθέτουσα Αρχή έχει ενημερωθεί εγγράφως 
σχετικά τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την έναρξη της 
συντήρησης. Για τον υπολογισμό της δεν θα λαμβάνονται υπόψη 
τυχόν βλάβες που προκλήθηκαν από το προσωπικό της 
Αναθέτουσας Αρχής. Το χρονικό διάστημα που το σύνολο ή μέρος 
του εξοπλισμού του κόμβου ΔΕΝ τροφοδοτείται με το απαραίτητο 
ρεύμα λειτουργίας, υπολογίζεται ως χρονικό διάστημα ΜΗ 
διαθεσιμότητας του κόμβου. Το χρονικό διάστημα που οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες του κόμβου σύμφωνα με τις μετρήσεις 
των αισθητήρων είναι εκτός ορίων, υπολογίζεται ως χρονικό 
διάστημα ΜΗ διαθεσιμότητας του κόμβου.  

ΝΑΙ 

  

3.2.5 Τα διαστήματα μη διαθεσιμότητας θα υπολογίζονται από το 
σύστημα παρακολούθησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και 
του κλιματισμού του κόμβου. 

ΝΑΙ 

  

3.2.6 Η συλλογή των παραπάνω δεδομένων θα γίνεται απομακρυσμένα 
με email, SNMP μηχανισμό ή άλλη καλά τεκμηριωμένη 
προγραμματιστική διεπαφή (API) που θα επιτρέπει τη διασύνδεση 
με πληροφοριακά συστήματα της Αναθέτουσας Αρχής. Στα 
συστήματα αυτά, τα παραπάνω δεδομένα θα αποθηκεύονται και 
θα επεξεργάζονται για την επαλήθευση των μετρήσεων 
διαθεσιμότητας από την Αναθέτουσα Αρχή.  

ΝΑΙ 

  

3.3 Μέτρηση ενεργειακής απόδοσης    

3.3.1 Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο του 
συστήματος μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης. 

ΝΑΙ 
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3.3.2 Ενεργειακή Απόδοση κόμβου σύμφωνα με την μετρική Power Usage 
Effectiveness (PUE). Το PUE του κόμβου υπολογίζεται σε ετήσια 
βάση ως ο λόγος της συνολικής κατανάλωσης του κόμβου προς την 
κατανάλωση του εξοπλισμού πληροφορικής των ικριωμάτων.  
Να δοθεί φύλο υπολογισμού του PUE σε συνάρτηση του φορτίου 
του εξοπλισμού πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα για 10%, 20%, 
30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% του μέγιστου 
υποστηριζόμενου φορτίου. 

ΝΑΙ 

  

3.3.3 Για την ενεργοποίηση υπολογισμού της ποινικής ρήτρας μειωμένης 
ενεργειακής απόδοσης, η συνολική ισχύς του εξοπλισμού 
πληροφορικής των ικριωμάτων θα πρέπει να ξεπερνάει το 50% της 
μέγιστης προδιαγεγραμμένης ισχύος. 

ΝΑΙ 

  

3.3.4 Μέγιστο PUE του κόμβου σε ετήσια βάση (δεδομένου ότι η 
συνολική ισχύς του εξοπλισμού πληροφορικής των ικριωμάτων θα 
πρέπει να ξεπερνάει το 50% της μέγιστης προδιαγεγραμμένης 
ισχύος) 

≤1,7 
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3.3.5 Να δοθούν αναλυτικά υπολογιστικά φύλλα και αντίστοιχα 
διαγράμματα που θα υπολογίζουν/απεικονίζουν: 

• Τη μέγιστη και ελάχιστη καταναλισκόμενη ισχύ του 
συστήματος κλιματισμού του κόμβου παίρνοντας υπόψη το 
χειρότερο και το ευνοϊκότερο σενάριο περιβαλλοντικών 
συνθηκών, 

• Τη μέγιστη και ελάχιστη καταναλισκόμενη ισχύ του 
συστήματος κλιματισμού με την λειτουργία του ψύκτη του 
κόμβου παίρνοντας υπόψη το χειρότερο και το ευνοϊκότερο 
σενάριο περιβαλλοντικών συνθηκών, 

• Τη μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύ των απωλειών του 
συστήματος προστασίας και αδιάλειπτης τροφοδοσίας, 

• Τη μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύ του φωτισμού και των 
λοιπών υποδομών. 

Οι παραπάνω τιμές θα υπολογιστούν σε συνάρτηση του φορτίου 
υπολογιστικού εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα για 10%, 20%, 
30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% της μέγιστης τιμής της.  

ΝΑΙ 

  

3.3.6 Για την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης του κόμβου 
(PUE) θα πρέπει να εγκατασταθούν μετρητές ενέργειας στα 
κατάλληλα σημεία.  
Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις για: 

• το συνολικό φορτίο του συστήματος κλιματισμού, 

• το φορτίο του εξωτερικού συστήματος κλιματισμού, 

• το φορτίο του εσωτερικού συστήματος κλιματισμού, 

• το φορτίο του υπολογιστικού εξοπλισμού. 

ΝΑΙ 
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3.3.7 Η μετρητική διάταξη θα έχει τη δυνατότητα μέτρησης σε τριφασική 
παροχή τουλάχιστον των παρακάτω μεγεθών: 

• Ένταση  ηλεκτρικού ρεύματος ανά φάση, 

• Τάση ηλεκτρικού ρεύματος ανά φάση, 

• Πραγματική και άεργη  ισχύ, 

• Πραγματική και άεργη καταναλισκόμενη ενέργεια. 

ΝΑΙ 

  

3.3.8 Η πρόσβαση στα δεδομένα όλων των μετρητών θα γίνεται από ένα 
κεντρικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης.  

ΝΑΙ 
  

3.3.9 Αυτόματη έκδοση αναφορών για την κατάσταση του κόμβου σε 
περιοδική βάση (ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια, ωριαία), 
όπου θα απεικονίζεται η εξέλιξη του PUE καθώς και της συνολικής 
κατανάλωσης και των επιμέρους καταναλώσεων συναρτήσει του 
χρόνου.  

ΝΑΙ 

  

3.3.10 Να δοθεί ενδεικτική αναφορά (mockup) στην οποία να 
παρουσιάζονται τα δεδομένα-γραφήματα που αναφέρονται στις 
παραπάνω προδιαγραφές και να σημειωθεί ο τρόπος παραγωγής 
τους από τον υποψήφιο Ανάδοχο (πχ με αυτόματη παραγωγή 
διαγραμμάτων από το διαχειριστικό σύστημα). 

ΝΑΙ 

  

3.3.11 Γραφική απεικόνιση του PUE καθώς και της συνολικής 
κατανάλωσης και των επιμέρους καταναλώσεων σε πραγματικό 
χρόνο.  

ΝΑΙ 
  

3.3.12 Εξαγωγή των δεδομένων κατανάλωσης (raw data) σε ηλεκτρονική 
επεξεργάσιμη μορφή. 

ΝΑΙ 
  

3.3.13 Πρόσβαση στα δεδομένα των καταναλώσεων με SNMP μηχανισμό ή 
με άλλη καλά τεκμηριωμένη προγραμματιστική διεπαφή (API) που 
θα επιτρέπει τη διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα της 
Αναθέτουσας Αρχής. Στα συστήματα αυτά, τα παραπάνω δεδομένα 
θα αποθηκεύονται και θα επεξεργάζονται για την επαλήθευση των 
μετρήσεων ενεργειακής απόδοσης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ 
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3.3.14 Πρόσβαση στο σύστημα μέσω web περιβάλλοντος, όπου θα 
υποστηρίζονται οι λειτουργίες αυτόματης έκδοσης αναφορών, 
γραφικής απεικόνισης του PUE, επισκόπησης της κατάστασης του 
συστήματος, επισκόπησης του αρχείου συμβάντων και πάσης 
φύσεως logs καθώς και εξαγωγής των καταγεγραμμένων 
δεδομένων σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. 

ΝΑΙ 

  

3.3.15 Στο πλαίσιο της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών του 
κέντρου δεδομένων ΥΠΟΠΑΙΘ θα εγκατασταθεί από άλλο έργο 
κεντρικό σύστημα παρακολούθησης κέντρου δεδομένων, του 
κατασκευαστικού οίκου Schneider Electric της σειράς StruxureWare. 
Ο υποψήφιος δύναται να συμπεριλάβει στην προσφορά του την 
σύνδεση της υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών με το κεντρικό 
σύστημα παρακολούθησης του κέντρου δεδομένων για την 
ικανοποίηση των υποχρεωτικών προδιαγραφών παρακολούθησης. 

Επιθυμητό 

  

3.4 Ικριώματα    

3.4.1 Στο κόμβο θα εγκατασταθούν δύο κατηγορίες ικριωμάτων: 

• Τυπικά ικριώματα (Typical Racks): θα χρησιμοποιηθούν για 
τη φιλοξενία υπολογιστικού και αποθηκευτικού εξοπλισμού 
γενικής χρήσης (εξυπηρετητές, εξοπλισμό μεταγωγής και 
αποθηκευτικά συστήματα).  

• Ικριώματα συνάθροισης (Aggregation Racks): θα 
χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία δικτυακού εξοπλισμού 
(κεντρικοί μεταγωγείς, δρομολογητές IP κλπ) καθώς και τον 
τερματισμό χάλκινων και οπτικών κατανεμητών προς τα 
υπόλοιπα ικριώματα και τους χώρους. 

ΝΑΙ 

  

3.4.2 Πλήθος τυπικών ικριωμάτων (Typical Racks) ≥20   

3.4.3 Πλήθος ικριωμάτων συνάθροισης (Aggregation Racks) ≥2   

3.4.4 Διαστάσεις ικριωμάτων (Πλάτος x Βάθος) τουλάχιστον 60 x 120  ΝΑΙ   
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3.4.5 Τα ικριώματα θα έχουν την κατάλληλη υποδομή για την υποστήριξη 
των μέγιστων καταναλώσεων: 

• Typical Racks: 14,0 kW (AC) ανά ικρίωμα 

• Aggregation Racks: 14,0 kW (AC) ανά ικρίωμα 

ΝΑΙ 

  

3.4.6 Η διάταξη των ικριωμάτων θα επιλεχθεί από τον υποψήφιο 
ανάλογα με τους τεχνικούς περιορισμούς που υφίστανται για την 
εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων. Η προσφορά του 
υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ακριβή κάτοψη του 
χώρου μέσα στα κιβώτια, όπου θα εμφανίζονται η διάταξη των 
ικριωμάτων με τα υποστηρικτικά συστήματα και τα συστήματα 
υποδομής, ενώ θα σημειώνονται οι πλάκες του ψευδοδαπέδου. 

ΝΑΙ 

  

3.4.7 Η διάταξη των ικριωμάτων δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη 
λειτουργία, συντήρηση ή μετακίνηση του δικτυακού ή άλλου 
υποστηρικτικού εξοπλισμού (πχ κλιματιστικών μονάδων) που θα 
εγκατασταθούν στο χώρο. 

ΝΑΙ 

  

3.4.8 Η διάταξη των ικριωμάτων δεν θα πρέπει να εμποδίζει την 
αφαίρεση των πλακών του ψευδοδαπέδου μπροστά και πίσω από 
τα ικριώματα για εργασίες συντήρησης. 

ΝΑΙ 
  

3.4.9 Όλα τα ικριώματα θα είναι αριθμημένα και θα υπάρχει η 
κατάλληλη σήμανση για την αναγνώρισή τους. 

ΝΑΙ 
  

3.4.10 Η διάταξη των ικριωμάτων να επιτρέπει την έξοδο του προσωπικού 
από το κόμβο και από τις δύο διαφορετικές θύρες εξόδου σε 
περιπτώσεις κινδύνου. 

ΝΑΙ 
  

3.4.11 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει κατάλληλα 
blanking panels σε όλα τα ικριώματα του φορητού κιβωτίου, τα 
οποία θα παραμείνουν άδεια κατά την έναρξη λειτουργίας του 
κόμβου.  

ΝΑΙ 
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3.4.12 Κάθε ικρίωμα θα είναι στερεωμένο με αντισεισμική στήριξη, είτε με 
κατάλληλη βάση στο δάπεδο, είτε με κατάλληλη κατασκευή στην 
οροφή, καθώς και με τα γειτνιάζοντα ικριώματα και υποστηρικτικά 
συστήματα. Η στερέωση δεν θα πρέπει να εμποδίζει την αφαίρεση 
των πλακών του ψευδοδαπέδου μπροστά και πίσω από τα 
ικριώματα για εργασίες συντήρησης. 

ΝΑΙ 

  

3.4.13 Συμβατότητα με υπολογιστές και δικτυακές συσκευές που 
ακολουθούν το standard μήκος 19 ιντσών. 

ΝΑΙ 
  

3.4.14 Το ύψος των ικριωμάτων θα είναι τουλάχιστον 42U ΝΑΙ   

3.4.15 Δυνατότητα κλειδώματος κάθε θύρας του ικριώματος. ΝΑΙ   

3.4.16 Ύπαρξη κάθετων καναλιών στο πίσω μέρος του ικριώματος για την 
διαχείριση των καλωδίων. 

ΝΑΙ 
  

3.4.17 Μέγιστο αντοχή σε βάρος. ≥1000kgr   

3.4.18 Μπροστινή διάτρητη πόρτα.  ΝΑΙ   

3.4.19 Πίσω διάτρητη δίφυλλη πόρτα. ΝΑΙ   

3.4.20 Τα ικριώματα θα έχουν κανάλια για την κάθετη όδευση καλωδίων 
ασθενών ρευμάτων που θα τερματίζουν στον εξοπλισμό που θα 
εγκατασταθεί στο ικρίωμα. Τα κανάλια δεν θα εμποδίζουν την 
εγκατάσταση εξοπλισμού στα ικριώματα. 

ΝΑΙ 

  

3.4.21 
Χωρητικότητα καναλιού κάθετης όδευσης 

≥100 καλώδια UTP 
Category 6 

  

3.4.22 Τα ικριώματα θα έχουν τη δυνατότητα δυναμικής ρύθμισης της 
απόστασης των κάθετων μπαρών στήριξης του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ 
  

3.4.23 Τα ικριώματα θα έχουν ανοίγματα στην πάνω, κάτω και πλαϊνή 
πλευρά τους για την όδευση καλωδίων ασθενών ρευμάτων που θα 
τερματίζουν στον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο ικρίωμα. Τα 
κανάλια δεν θα εμποδίζουν την εγκατάσταση εξοπλισμού στα 
ικριώματα και θα έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον για 100 
καλώδια UTP Category 6 από κάθε πλευρά. 

ΝΑΙ 
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3.5 Σύστημα διανομής ισχύος    

3.5.1 Σύντομη περιγραφή του υλικού. Αναφέρετε κατασκευαστή, 
μοντέλο, ποσότητα και ονομάστε (part numbers και σύντομη 
περιγραφή) τις βασικές διαρθρώσεις/υποσυστήματα που 
προσφέρονται ανά σύστημα.  

ΝΑΙ 

  

3.5.2 Στο χώρο εγκατάστασης θα υπάρχουν δύο κεντρικές παροχές εκ των 
οποίων η μία θα προστατεύεται από UPS και θα χρησιμοποιηθεί για 
την τροφοδοσία του εξοπλισμού, ενώ η δεύτερη θα χρησιμοποιηθεί 
για την τροφοδοσία όλων των υπόλοιπων υποστηρικτικών 
συστημάτων, όπως το σύστημα κλιματισμού. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα περιλαμβάνει στην προσφορά του όλα τα απαραίτητα 
υλικά και εργασίες που απαιτούνται για την διανομή της ισχύος. Η 
επιλογή του συστήματος διανομής της ισχύος θα γίνει από τον 
υποψήφιο ανάδοχο με κύριο γνώμονα την μελλοντική του 
επέκταση με διπλασιασμό του φορτίου.  

ΝΑΙ 

  

3.5.3 Τα καλώδια ισχυρών ρευμάτων θα πρέπει να διέρχονται μέσα σε 
κατάλληλα κανάλια-σχάρες. Η όδευσή τους θα γίνει από την οροφή 
ή πάνω από τα ικριώματα ή κάτω από το ψευδοπάτωμα.  

ΝΑΙ 

  

3.5.4 Οι μονάδες διανομής ισχύος θα τοποθετηθούν μέσα σε κάθε 
ικρίωμα με τρόπο τέτοιο που να μην επηρεάζει την τοποθέτηση του 
υπόλοιπου εξοπλισμού και να βρίσκεται στην όπισθεν πλευρά του 
ικριώματος για ευκολότερη διαχείριση της τροφοδοσίας του 
εξοπλισμού (Zero U PDUs). 

ΝΑΙ 

  

3.5.5 Ανεξάρτητα κυκλώματα τροφοδοσίας ανά ικρίωμα. ≥2   

3.5.6 Δυνατότητα διακοπής της παροχής με ασφαλειοδιακόπτες στο 
ικρίωμα  

ΝΑΙ 
  

3.5.7 Να αναφερθεί η μέγιστη ένταση ρεύματος ανά κύκλωμα 
τροφοδοσίας. 

ΝΑΙ 
  

3.5.8 Τάση τροφοδοσίας εισόδου (Input Voltage). AC 230V   
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3.5.9 Συχνότητα τροφοδοσίας εισόδου (Input frequency). 50Hz   

3.5.10 Δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον κυκλωμάτων τροφοδοσίας σε 
ικρίωμα χωρίς τη διακοπή τροφοδοσίας του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ 
  

3.5.11 Ελάχιστος συνολικός αριθμός ρευματοληπτών τύπου IEC 320 C13 
10A ανά τυπικό ικρίωμα.  

≥72 
  

3.5.12 Ελάχιστος συνολικός αριθμός ρευματοληπτών τύπου IEC 320 C19 
16A ανά τυπικό ικρίωμα. 

≥8 
  

3.5.13 Ελάχιστος συνολικός αριθμός ρευματοληπτών τύπου IEC 320 C13 
10A ανά ικρίωμα συνάθροισης.  

≥16 
  

3.5.14 Ελάχιστος συνολικός αριθμός ρευματοληπτών τύπου IEC 320 C19 
16A ανά ικρίωμα συνάθροισης. 

≥8 
  

3.5.15 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει και να τεκμηριώσει 
την ορθή κατανομή φάσεων μεταξύ του εξοπλισμού που θα 
τοποθετηθεί στα ικριώματα. Είναι επιθυμητή η υποστήριξη 
δυνατότητας για αλλαγή της κατανομής φάσεων χωρίς επιπλέον 
σημαντικές ηλεκτρολογικές εργασίες, εφόσον απαιτείται από την 
κατανομή του υπολογιστικού εξοπλισμού.   

ΝΑΙ 

  

3.5.16 Το σύστημα διανομής ισχύος θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς 
απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω web περιβάλλοντος, 
όπου θα υποστηρίζονται οι λειτουργίες επισκόπησης των βασικών 
παραμέτρων του συστήματος, επισκόπησης του αρχείου 
συμβάντων, βλαβών και πάσης φύσεως logs καθώς και εξαγωγή 
τους σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. Πιο συγκεκριμένα είναι 
απαραίτητο να παρακολουθούνται οι κυριότεροι παράμετροι 
λειτουργίας, όπως η ένταση του ρεύματος ανά κύκλωμα ανά 
ικρίωμα, ενώ θα πρέπει να αποστέλλονται ειδοποιήσεις (alarms) σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας πχ βλάβη συστήματος, αύξηση 
κατανάλωσης πάνω από ένα ορισμένο κατώφλι κλπ.  

ΝΑΙ 

  

3.5.17 Τα συμβάντα θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την σημασία τους 
(πχ πληροφοριακά, προειδοποιητικά, βλάβη, κρίσιμα κλπ). 

ΝΑΙ 
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3.5.18 Ο Ανάδοχος θα κατηγοριοποιήσει τα πιθανά συμβάντα για την 
ομαλή παρακολούθηση του κόμβου και θα περιγράψει εν συντομία 
πιθανές ενέργειες που θα εκτελεστούν. 

ΝΑΙ 

  

3.5.19 Σε περίπτωση συμβάντος υψηλής κρισιμότητας, θα γίνεται άμεση 
αποστολή ειδοποιήσεων είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με 
SNMP μηχανισμό είτε με άλλη καλά τεκμηριωμένη 
προγραμματιστική διεπαφή (API) που θα επιτρέπει τη διασύνδεση 
με πληροφοριακά συστήματα της ΕΔΕΤ. 

ΝΑΙ 

  

3.5.20 Σύνδεση – μέσω πρωτοκόλλων TCP/IP - με το βλαβοληπτικό κέντρο 
του Αναδόχου για τη διαχείριση, παρακολούθηση και αυτόματη 
ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος. Αναλυτική 
περιγραφή του μηχανισμού. 

ΝΑΙ 

  

3.5.21 Αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων για κάθε βλάβη που θα 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα πεδία ημερομηνία, ώρα, 
περιγραφή, τοποθεσία και είδος βλάβης. Η ειδοποίηση θα γίνεται 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με SNMP μηχανισμό ή με άλλη καλά 
τεκμηριωμένη προγραμματιστική διεπαφή (API) πάνω από 
πρωτόκολλα TCP/IP που θα επιτρέπει τη διασύνδεση με 
πληροφοριακά συστήματα της ΕΔΕΤ. 

ΝΑΙ 

  

3.6 Σύστημα κλιματισμού    

3.6.1 Σύντομη περιγραφή του υλικού. Αναφέρετε κατασκευαστή, 
μοντέλο, ποσότητα και ονομάστε (part numbers και σύντομη 
περιγραφή) τις βασικές διαρθρώσεις/υποσυστήματα που 
προσφέρονται ανά σύστημα (εσωτερικές μονάδες, ψύκτες, 
εναλλάκτες free-cooling κλπ).  

ΝΑΙ 

  

3.6.2 Να αναφερθεί η ισχύς των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων 
(KW) και να αναλυθεί σε αισθητή και λανθάνουσα ψύξη. 

ΝΑΙ 
  

3.6.3 Να περιγραφεί αναλυτικά η λειτουργία του κλιματισμού στον 
εσωτερικό χώρο. 

ΝΑΙ 
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3.6.4 Οι εσωτερικές μονάδες κλιματισμού θα έχουν χαρακτηριστικά 
υψηλής διαθεσιμότητας και διάταξης τουλάχιστον Ν+1 για όλα τα 
ενεργά στοιχεία ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία 
του κόμβου σε περιπτώσεις βλαβών ή συντήρησης των υποδομών. 

ΝΑΙ 

  

3.6.5 Το κλιματιστικό σύστημα θα πρέπει να προσαρμόζεται δυναμικά 
ανάλογα με το θερμικό φορτίο του εξοπλισμού πληροφορικής με 
στόχο τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε την αυτόματη ρύθμιση της ροής του αέρα με 
μεταβαλλόμενους ανεμιστήρες ή της ροής του ψυκτικού υγρού στο 
κλειστό σύστημα ψύξης με ρύθμιση της λειτουργίας των 
εγκατεστημένων αντλιών. 

ΝΑΙ 

  

3.6.6 Το σύστημα κλιματισμού θα ενσωματώνει τεχνικές εξοικονόμησης 
ενέργειας με την εκμετάλλευση των εξωτερικών περιβαλλοντικών 
συνθηκών για την ψύξη του εξοπλισμού πληροφορικής χωρίς την 
ενεργοποίηση μηχανικής ψύξης (direct / indirect water free-
cooling). Να περιγραφεί η λειτουργία του και να αναφερθεί η 
μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος που επιτρέπει την 
ενεργοποίηση της λειτουργίας. 

ΝΑΙ 

  

3.6.7 Να αναφερθεί το ποσοστό χρόνου ανά έτος κατά το οποίο το 
σύστημα κλιματισμού  θα εκμεταλλεύεται το μηχανισμό free 
cooling. Να τεκμηριωθεί αναλυτικά και να συμπεριληφθούν στην 
απάντηση τα δεδομένα και οι παραδοχές για τον παραπάνω 
υπολογισμό.  

ΝΑΙ  

  

3.6.8 Δεδομένου ότι οι προδιαγραφές κατανάλωσης των ικριωμάτων 
είναι ιδιαίτερα υψηλές (high density cooling) θα πρέπει να γίνει 
ειδική μελέτη και να τεκμηριωθεί αναλυτικά η προτεινόμενη λύση 
για το υποσύστημα κλιματισμού. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην 
προσφορά του θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά φύλλα 
υπολογισμού για τον τρόπο διαστασιολόγησης των κλιματιστικών 
μονάδων.  

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: 6ΔΩΦ469ΗΡΧ-0ΝΕ



Προκήρυξη Διαγωνισμού για το υποέργο  
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing» 

Μέρος Γ: Παραρτήματα 

 

Σελίδα 154 από 199 

3.6.9 Το σύστημα κλιματισμού θα διατηρεί τις περιβαλλοντικές συνθήκες 
του κόμβου σε συμφωνία με την οδηγία «ASHRAE TC 9.9. 2011 
Thermal Guidelines for Data Processing Environments» για την 
κλάση 1 όπου εφαρμόζεται σε ελεγχόμενους κόμβους φιλοξενίας 
εξοπλισμού πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα: 

• Θερμοκρασία ξηρού βολβού από  18οC έως 27οC 

• Σχετική υγρασία λιγότερο από 60% 

• Σημείο δρόσου από  5,5οC έως 15οC 

Ο εξοπλισμός πληροφορικής που θα προσφερθεί θα υποστηρίζει 
την κανονική λειτουργία στις παραπάνω περιβαλλοντικές συνθήκες. 

ΝΑΙ 

  

3.6.10 Τεκμηρίωση της ορθής λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού με 
χρήση προσομοίωσης της ροής του αέρα και των θερμοκρασιών 
που αναπτύσσονται σε κάθε σημείο των ψυχρών/θερμών 
διαδρόμων. Η προσομοίωση να λαμβάνει υπόψη την κανονική 
λειτουργία του συστήματος, αλλά και τη λειτουργία υπό συνθήκες 
βλάβης με την ενεργοποίηση της Ν+1 εφεδρείας.  

Επιθυμητή 

  

3.6.11 Οι εργασίες συντήρησης του κλιματιστικού συστήματος θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται χωρίς διακοπή στον συνολικό κλιματισμό 
του συστήματος. 

Επιθυμητή 

  

3.6.12 Να αναφερθούν οι προτεινόμενες θερμοκρασίες εισόδου και 
εξόδου του νερού. 

ΝΑΙ 
  

3.6.13 Για την βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας το σύστημα κλιματισμού 
πρέπει να λειτουργεί με την ελάχιστη δυνατή διαφορά μεταξύ 
θερμοκρασίας νερού εισαγωγής και εξαγωγής (ΔΤ between inlet 
and outlet temperature). Να τεκμηριωθεί αναλυτικά. 

ΝΑΙ 

  

3.6.14 Το εξωτερικό σύστημα κλιματισμού θα αποτελείται από 
τουλάχιστον τρεις ψύκτες.  

ΝΑΙ 
  

3.6.15 Ο κάθε ψύκτης του εξωτερικού συστήματος κλιματισμού θα 
διαθέτει τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα κυκλώματα/συμπιεστές. 

ΝΑΙ 
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3.6.16 Οι ψύκτες σε συνδυασμό με τα συστήματα free cooling θα 
ενεργοποιούνται αυτόματα ανάλογα με το θερμικό φορτίο του 
εξοπλισμού πληροφορικής και τις εξωτερικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες με στόχο τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης.  

ΝΑΙ 

  

3.6.17 Να αναφερθούν οι εξωτερικές διαστάσεις και το βάρος του κάθε 
ψύκτη. Το ψυκτικό συγκρότημα θα εδράζεται σε ειδική βάση από 
κοιλοδοκούς και αναρτήσεις για την αποφυγή προβλημάτων 
στατικότητας και κραδασμών λόγω βάρους/λειτουργίας. Οι 
προδιαγραφές για την βάση θα προκύψουν κατά την υλοποίηση 
του έργου μετά από μελέτη στατικών. Το κόστος της μελέτης καθώς 
και της προμήθειας και εγκατάστασης της ειδικής βάσης θα 
περιλαμβάνεται από τον υποψήφιο στη προσφορά του. 

ΝΑΙ 

  

3.6.18 Το δίκτυο σωληνώσεων του συστήματος κλιματισμού θα 
καλύπτεται από βραδύκαυστο ελαστομερές μονωτικό υλικό 
(ARMAFLEX) ή ισοδύναμο. Τα τμήματα του δικτύου που οδεύουν 
στην ύπαιθρο θα καλύπτονται επιπλέον με φύλο αλουμινίου 0,6 
mm. 

ΝΑΙ 

  

3.6.19 Το σύστημα κλιματισμού θα περιλαμβάνει υποσύστημα 
παρακολούθησης και ελέγχου, στο οποίο θα έχει απομακρυσμένη 
πρόσβαση το βλαβοληπτικό κέντρο του Αναδόχου για την ομαλή 
τήρηση των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας και η Αναθέτουσα 
Αρχή για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του κόμβου. 

ΝΑΙ 

  

3.6.20 Αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων για κάθε βλάβη που θα 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα πεδία ημερομηνία, ώρα, 
περιγραφή, τοποθεσία και είδος βλάβης. Σε περίπτωση που η 
βλάβη είναι κρίσιμη η αποστολή ειδοποίησης θα είναι άμεση. Η 
ειδοποίηση θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με SNMP 
μηχανισμό ή με άλλη καλά τεκμηριωμένη προγραμματιστική 
διεπαφή (API) πάνω από πρωτόκολλα TCP/IP που θα επιτρέπει τη 
διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα της ΕΔΕΤ. 

ΝΑΙ 
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3.6.21 Το σύστημα κλιματισμού θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο 
υποσύστημα που να επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση του 
εξοπλισμού πάνω από δίκτυο δεδομένων TCP/IP. Το υποσύστημα 
διαχείρισης θα έχει τον έλεγχο και την επιτήρηση όλων των 
ηλεκτροκίνητων του συστήματος, ώστε να επιτευχθεί ο πλήρως 
αυτόματος τρόπος ρύθμισης των περιβαλλοντικών συνθηκών του 
χώρου φιλοξενίας του υπολογιστικού εξοπλισμού. Αναλυτική 
περιγραφή του μηχανισμού. 

ΝΑΙ 

  

3.6.22 Οι βασικές μονάδες του συστήματος κλιματισμού (εσωτερικές 
κλιματιστικές μονάδες, ψύκτης, αντλητικό σύστημα κλπ) θα 
διαθέτουν εσωτερικό ελεγκτή (ενδεικτικά αναφέρουμε ελεγκτές 
Modbus) ο οποίος θα εκθέτει όλη την λειτουργικότητα των 
μονάδων για απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση. Ο 
ελεγκτής θα συνδέεται με το υποσύστημα παρακολούθησης και 
ελέγχου του συστήματος κλιματισμού. Ο ελεγκτής θα συνοδεύεται 
με αναλυτική και πλήρη τεκμηρίωση της προγραμματιστικής 
διεπαφής του (API) ώστε να δύναται να συνδεθεί με πληροφοριακά 
συστήματα της ΕΔΕΤ. 

ΝΑΙ 

  

3.6.23 Το υποσύστημα παρακολούθησης και ελέγχου θα επιτρέπει την 
καταγραφή με περιοδική δειγματοληψία (το μέγιστο 5 λεπτών) 
όλων των σημαντικότερων παραμέτρων λειτουργίας του κόμβου. 
Υποχρεωτικά θα πρέπει να παρακολουθούνται οι εξής: 

• Η παροχή, η πίεση και η θερμοκρασία του νερού στην 
είσοδο και στην έξοδο των ψυκτών, καθώς και στην είσοδο 
και στην έξοδο των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων. 

• Τα περιβαλλοντικά στοιχεία (θερμοκρασία, υγρασία, σημείο 
δρόσου) του κάθε ικριώματος και του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. 

ΝΑΙ 
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3.6.24 Το υποσύστημα παρακολούθησης και ελέγχου θα επιτρέπει τη 
εξαγωγή των δεδομένων υπό παρακολούθηση, αφού ο χρήστης 
ορίσει το επιθυμητό χρονικό διάστημα, σε ηλεκτρονικά 
επεξεργάσιμη μορφή. 

ΝΑΙ 

  

3.6.25 Το υποσύστημα παρακολούθησης και ελέγχου θα επιτρέπει την 
παραγωγή γραφημάτων, τα οποία θα απεικονίζουν τις παραπάνω 
παραμέτρους σε συνάρτηση με το χρόνο. 

ΝΑΙ 

  

3.6.26 Πρόσβαση στο σύστημα μέσω web περιβάλλοντος, όπου θα 
υποστηρίζονται οι λειτουργίες επισκόπησης των βασικών 
παραμέτρων του συστήματος, επισκόπησης του αρχείου 
συμβάντων, βλαβών και πάσης φύσεως logs καθώς και εξαγωγή 
τους σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. 

ΝΑΙ 

  

3.6.27 Τα συμβάντα θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την σημασία τους 
(πχ πληροφοριακά, προειδοποιητικά, βλάβη, κρίσιμα κλπ). 

ΝΑΙ 
  

3.7 Δομημένη Καλωδίωση    

3.7.1 Ο υποψήφιος θα εγκαταστήσει δομημένη καλωδίωση χαλκού για 
την σύνδεση των ικριωμάτων τους μεταξύ σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.2.2.6.1 Εσωτερικές συνδέσεις. 

ΝΑΙ 

  

3.7.2 Τα καλώδια θα είναι τύπου UTP/FTP Category 6Α σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ANSI/TIA-568-C.2 και του προτύπου 802.3an-2006 
ώστε να διασφαλίζεται η μετάδοση 10GBASE-Τ. 

ΝΑΙ 

  

3.7.3 Οι διεπαφές των καλωδίων θα είναι τύπου RJ45, σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Β. 

ΝΑΙ 
  

3.7.4 Θύρες χαλκού ανά τυπικό ικρίωμα. ≥ 24   

3.7.5 Σε κάθε ικρίωμα συνάθροισης θα καταλήγουν οι μισές από τις 
θύρες χαλκού κάθε τυπικού ικριώματος. 

ΝΑΙ 
  

3.7.6 Οι κατανεμητές θα διαθέτουν τουλάχιστον 24 θύρες ανά U τυπικού 
ικριώματος.  

ΝΑΙ 
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3.7.7 Οι κατανεμητές θα διαθέτουν τουλάχιστον 48 θύρες ανά U 
ικριώματος συνάθροισης.  

ΝΑΙ 
  

3.7.8 Η δομημένη καλωδίωση και τα καλώδια δικτύου θα πιστοποιηθούν 
κατά τις απαιτήσεις  του ANSI/TIA 568-C.2, ISO11801 Class EA  και 
προτύπου 802.3an-2006 ώστε να διασφαλίζεται η μετάδοση 
10GBASE-Τ. 

ΝΑΙ 

  

3.7.9 Ο υποψήφιος θα εγκαταστήσει δομημένη καλωδίωση οπτικών ινών 
για την σύνδεση των χώρων DC1 και DC3 σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.2.2.6.2 Εξωτερικές συνδέσεις.  

ΝΑΙ 

  

3.7.10 Η οπτική ίνα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι πολύτροπη (Multi 
Mode – MM), OM4-50/125 και θα πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα 
πρότυπα TIA492AAAΒ, ISO11801/OM4 για ταχύτητες 40G και 100G. 

ΝΑΙ 

  

3.7.11 Οι διεπαφές στους κατανεμητές της δομημένης καλωδίωσης 
οπτικών ινών θα είναι τύπου LC. 

ΝΑΙ 
  

3.7.12 Συνολικά ζεύγη πολύτροπης οπτικής δομημένης καλωδίωσης. ≥ 96   

3.7.13 Οι κατανεμητές θα διαθέτουν τουλάχιστον 48 ζεύγη ινών ανά U.  ΝΑΙ   

3.7.14 Οι συνδέσεις οπτικών ινών θα ισοκατανέμονται σε κάθε ικρίωμα 
συνάθροισης. 

ΝΑΙ 
  

3.7.15 Ο ανάδοχος θα τερματίσει τη δομημένη καλωδίωση οπτικών ινών 
στα ικριώματα συνάθροισης του DC3 και στα ικριώματα που θα του 
υποδειχθούν στο DC1. 

ΝΑΙ 

  

 
  

ΑΔΑ: 6ΔΩΦ469ΗΡΧ-0ΝΕ



Προκήρυξη Διαγωνισμού για το υποέργο  
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing» 

Μέρος Γ: Παραρτήματα 

 

Σελίδα 159 από 199 

Γ.3.4. Πίνακας Συμμόρφωσης 4: Τμήμα Β - Υπηρεσίες 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

4.1 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές    

4.1.1 Πλήρης εγγύηση με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για τον 
υπόλοιπο εξοπλισμό σύμφωνα με την παράγραφο Α.4.3.2 Τμήμα B 
– Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών 

≥ 7 έτη από την 
οριστική 

παραλαβή 

  

4.1.2 Λειτουργία οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου στην Ελλάδα. Η 
επικοινωνία με το κέντρο θα γίνεται μέσω τηλεφώνου, email ή fax. 

NAI 
  

4.1.3 Απευθείας σύνδεση με το σύστημα παρακολούθησης του κόμβου. 
Η σύνδεση θα γίνεται μέσω του Internet με τη χρήση ασφαλών 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας χωρίς την ανάγκη δέσμευσης 
ανεξάρτητων τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων. Ο εξοπλισμός και τα 
τηλεπικοινωνιακά τέλη σύνδεσης του Αναδόχου με το Internet είναι 
ευθύνη του Αναδόχου. 

NAI 

  

4.1.4 Παρακολούθηση της λειτουργίας του κόμβου σε συνεχή βάση 
(24x7) από εξειδικευμένους τεχνικούς. 

NAI 
  

4.1.5 Λήψη ειδοποιήσεων για βλάβες σε συνεχή βάση (24x7) από 
εξειδικευμένους τεχνικούς. Οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται είτε 
αυτόματα από το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης του κόμβου 
είτε από το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής μέσω τηλεφώνου, 
email ή fax. 

NAI 

  

4.1.6 Απόκριση στο πεδίο από εξειδικευμένο τεχνικό σε λιγότερο από 
τρεις (3) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας βλάβης.  

NAI 
  

4.1.7 Αποκατάσταση βλαβών στο υλικό με επισκευή ή αντικατάσταση 
του προβληματικού τμήματος μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από 
τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. Στο χρόνο αποκατάστασης 
συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης. 

NAI 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

4.1.8 Αναβάθμιση στην πλέον πρόσφατη και σταθερή έκδοση λογισμικού 
των συστημάτων παρακολούθησης και φυσικής ασφάλειας του 
κόμβου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την 
αποκατάσταση σφαλμάτων (bug) στο λογισμικό. 

NAI 

  

4.1.9 Έκδοση ετήσιων αναφορών λειτουργίας του κόμβου 
(διαθεσιμότητα, βλάβες, PUE, καταναλώσεις, περιβαλλοντικά 
στοιχεία κλπ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επόμενη 
παράγραφο. 

NAI 

  

4.1.10 Να δοθεί αναλυτικός κατάλογος όλων των απαιτούμενων 
επαναλαμβανόμενων σε τακτά διαστήματα διαδικασιών και 
ενεργειών για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας όλου του 
εξοπλισμού (π.χ. καθαρισμοί, έλεγχοι κλπ). 

NAI 

  

4.1.11 Πλάνο προληπτικής (proactive) συντήρησης του εξοπλισμού 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ, τουλάχιστον 
μια φορά το 

χρόνο. 
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Γ.4  Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

Γ. 4.1 Εξοπλισμός  

Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσότητα Αξία χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ ( €) Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή μονάδας Σύνολο 

4.1 Εξοπλισμός        

4.1.1        
4.1.2        

 

Γ. 4.2 Λογισμικό 

Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσότητα Αξία χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ ( €) Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή μονάδας Σύνολο 

4.2 Λογισμικό       
4.2.1        
4.2.2        
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Γ. 4.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης 

 

Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσότητα 
(Ανθρωπο

μήνες) 

Αξία χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ ( €) Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή μονάδας Σύνολο 

4.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης       
4.3.1        
4.3.2        

Γ. 4.4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

 

Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσότητα 
(Ανθρωπο

μήνες) 

Αξία χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ ( €) Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) Τιμή μονάδας Σύνολο 

4.4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης       
4.4.1        
4.4.2        

 

Γ. 4.5 Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας 

 

Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσότητα Αξία χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ ( €) Συνολική αξία 
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Τιμή μονάδας Σύνολο με ΦΠΑ (€) 

4.5 Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας       
4.5.1    0 0 0 0 
4.5.2    0 0 0 0 

 
 

Γ. 4.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς – Τμήμα Α 

 

Α/Α Περιγραφή Συνολική αξία χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ ( €) Συνολική αξία με 
ΦΠΑ (€) 

4.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου    
4.6.1 Προμήθεια εξυπηρετητών VMC    
4.6.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης    
4.6.3 Υπηρεσίες εκπαίδευσης    
4.6.4 Υπηρεσίες εγγύησης 0 0 0 
4.7 Γενικό Σύνολο    
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Γ. 4.7 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς  – Τμήμα Β 

Α/Α Περιγραφή Συνολική αξία χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ ( €) Συνολική αξία με 
ΦΠΑ (€) 

4.8 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου    
4.8.1 Προμήθεια εξοπλισμού    
4.8.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης    
4.8.3 Υπηρεσίες εκπαίδευσης    
4.8.4 Υπηρεσίες εγγύησης 0 0 0 
4.9 Γενικό Σύνολο    
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Γ.5  Σχέδιο Σύμβασης ανά τμήμα 

 

   
 

    

 

EΔET A.E./ GRNET S.A. 

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας/ 

Greek Research & Technology Network 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 02: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  
2.1: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη 

συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα 
Σύμβαση για την  

«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' απαίτηση με τεχνολογίες 
Cloud Computing» - Τμήμα ………. 

 
στο πλαίσιο του  Υποέργου 14 «Ενισχυμένες υπηρεσίες παροχής ιδεατών μηχανών κατ' απαίτηση με 

τεχνολογίες Cloud Computing» της Πράξης «Προηγμένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και 

ακαδημαϊκή κοινότητα»  

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από 

Εθνικούς πόρους . 

 Ταξινόμηση κατά CPV:  

48820000-2 - Εξυπηρετητές, 48823000-3 - Εξυπηρετητές αρχείου, 32420000 Εξοπλισμός δικτύου, 

51611100 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής, 72500000 Υπηρεσίες πληροφορικής, 

80533100-0 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής,  

42512000-Κλιματιστικές εγκαταστάσεις, 31200000-Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος, 

71700000-Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου 

Προϋπολογισμός …….€   πλέον  ΦΠΑ …………€ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. …. 

 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' απαίτηση 
με τεχνολογίες Cloud Computing» - Τμήμα ……… 

 
 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ….. του έτους 2015, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  
 

Αφενός 
Η Ανώνυμη Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», που 
εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 56, Αμπελόκηποι, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 
Παναγιώτη Τσανάκα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΕΤ ΑΕ και η οποία αποκαλείται στο 
εξής «Αναθέτουσα Αρχή»  
 

και αφετέρου 
 

Η  …. που εδρεύει στo…., οδός …., Τ.Κ. ….., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου …….., υπάγεται στη…., 
και εκπροσωπείται νόμιμα από ……, η οποία αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», 
 

λαμβάνοντας υπόψη: 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις : 

i.  Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει  

ii. Του άρθρου 21 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.01.2013) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την 
επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ» 

iii. Του άρθρου τέταρτου του ν.4156/2013 (ΦΕΚ Α΄ 122/31.05.2013)  «Ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Γενική Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ» 

iv. Του ν. 4013/2011   (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (…) και 
άλλες διατάξεις» 

v. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

vi. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 

vii. Του ν.4250/ 2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του  Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014) 

viii. Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167 23.7.2013), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
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ix. Του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) 

x. Του άρθρου 37 παρ.1 και 2 του ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 29 19.3.2015) 

xi. Του Ν.2328/95(ΦΕΚ 159/Α΄/95, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96(ΦΕΚ 29/Α΄/96) άρθρο 
11 και το Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α΄/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις  του Π.Δ. 
82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/11.4.1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 
των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05 
(εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ - € 
1.000.000,00) 

xii. Του Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, (Φ.Ε.Κ.279/Α΄/10.11.2005) 

xiii. Του Ν. 3886/2010(ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

xiv. Του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
101/Α/1990), άρθρο 88 «Υποχρεώσεις αναδόχων πληροφορικής». 

xv. Του Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο 
Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/98) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α’ 
128), το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ Α’ 209), το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003), τον ν. 3438/2006 
(ΦΕΚ 33/Α/2006) και τον ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24).  

xvi. Της Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 
2004 (Ε.Ε. L 134/30/4/2004) και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16/3/2007) με το οποίο 
προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία με την ανωτέρω Οδηγία, όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ (ΕΕ L 257/1/10/2005) της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ (ΕΕ L 323/9/12/2005) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

xvii. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1336/2013  της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού 
νέων κατωτάτων ορίων εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ  

xviii. Της υπ’ αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, 10/9/2003) απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης που κυρώνει τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

xix. Του άρθρου 94 παρ. 3 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 

xx. Της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική απόφαση 
συστήματος διαχείρισης», (ΦΕΚ Β 540/ 27.3.2008,αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), 
όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ’αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 
1957/Β/9.9.2009), την αριθμ. πρωτ.28020/ ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010) και την υπ’ 
αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138(ΦΕΚ Β’ 292/13.2.2013)  

xxi. Της ΥΑ με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ1317/Β/2012) «Ρυθμίσεις για το 
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» 

xxii. Της ΥΑ με αριθμό ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (ΦΕΚ1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός 
διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών 
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πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης 
μέσω των ΚΕΠ ως Εντεταλμένων γραφείων». 

xxiii. Της ΥΑ με αριθμό Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ Β΄2677/21.10.2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

xxiv. Της ΚΥΑ με αριθμό Π1/23807/18-12-2012 (ΦΕΚ Β΄3400/20.12.2012) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών» 

xxv. Της υπ’αριθμ.20977/2007 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/2007). 

xxvi. Της υπ.αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» 
(ΦΕΚ 1590/16-11-2005). 

xxvii. Της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου, με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

xxviii. Της Απόφασης της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5339/26.10.2007 που 
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της 
Ελλάδας - CCI2007GR161PO002. 
 

2.Το υπ. αριθμ. 3469/ΠΤ/31.03.2015 τεύχος προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
3. Την υπ.αριθμ. …………… διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΨΣ. 

4.Την υπ’ αρ. πρωτ. ……προσφορά του Αναδόχου στο διαγωνισμό αυτό, 

5.Την υπ’ αρ. πρωτ. …….απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού  

 
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 – Ορολογία  
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από την περίπτωση που τα συμφραζόμενα δηλώνουν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 
 
Η ΕΔΕΤ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 56, η οποία με την υπ’ αριθμ. ……….  
απόφασή της προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. 
 
Αρμόδιος Αναθέτουσας Αρχής 

Ο κ. ……… που παρέχει σχετικές με την πορεία υλοποίησης του έργου πληροφορίες (τηλ: ……………, 
φαξ: ……………, e-mail:<email>,  και στην διεύθυνση διαδικτύου:  URL:...........). 
 

Προκήρυξη  

Η  υπ. Αριθμ. ………… Προκήρυξη  και τα Παραρτήματα αυτής 
 

Κατακύρωση 
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Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίθηκε η τελική επιλογή του Αναδόχου για την 

υλοποίηση του έργου. 

 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την υλοποίηση του 
έργου η οποία αναρτάται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του  ΕΣΗΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr). 
 

 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός. 
 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) 

Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την 
παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή του εξοπλισμού 
του έργου. 
 

Άρθρο 2 – Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης  
 
Με την παρούσα Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της 
αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του Τμήματος ……… στο πλαίσιο 
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ' 
απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing» στο εξής «Έργο». Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. πρωτ. …………… προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθ. 
…………… προκήρυξης, που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής. 

 

Άρθρο 3 – Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος παράδοσης  
1. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή 

της παρούσας. 
2. Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 
3. Η συνολική διάρκεια παροχής υπηρεσιών εγγύησης του Έργου ορίζεται σε πέντε (5) έτη από 

την οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του Έργου. 
4. Η ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας σύμβασης και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Άρθρο 4 – Χρονοδιάγραμμα-Φάσεις Έργου 
1. Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αυτής.. 
2. Η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί μονομερώς 

το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων 
χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό 
επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη 
διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
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3. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην 
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή 
πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για 
λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5 
παρ.7 της παρούσας. 

4. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, η υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης των 
υποδομών του παρόντος θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια (φάσεις) τα οποία ισχύουν και 
εφαρμόζονται ως ακολούθως:  

Η υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης των υποδομών του παρόντος θα πραγματοποιηθεί 
σε φάσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ Α 

Η υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης των υποδομών του παρόντος θα πραγματοποιηθεί 
σε δύο φάσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 
Φάσης 

Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης 
Μήνας Λήξης 
(παράδοσης) 

1 Ποσοτική Παραλαβή Μ0 Μ2 

2 Οριστική Παραλαβή Μ2 Μ3 
Πίνακας 15: Πίνακας Φάσεων  Έργου  

Μήνας Έναρξης Μ0 Μήνας Λήξης Μ1 

Τίτλος Φάσης Ποσοτική Παραλαβή 

Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και εκπόνηση μελετών 
εφαρμογής 

• Στόχος 2: Κατάθεση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου 

• Στόχος 3: Κατάθεση εκπαιδευτικού υλικού για τις ομάδες διαχείριση και συντήρησης 

• Στόχος 4: Εγκατάσταση του εξοπλισμού, 

• Στόχος 5: Εγκατάσταση και ρύθμιση του λογισμικού (firmware, ελεγκτές διαχείρισης 
κλπ) 

• Στόχος 6: Εκπαίδευση ομάδας διαχείρισης του συστήματος, 

• Στόχος 7: Εκπαίδευση ομάδας συντήρησης του συστήματος, 

• Στόχος 8: Εκτέλεση δοκιμών εγκατάστασης.   

Περιγραφή Φάσης: Η φάση αυτή συνίσταται στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, 
και στην επικαιροποίηση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος. Η φάση ποσοτικής 
παραλαβής αφορά στην παραλαβή και εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς την 
εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συνόλου του λογισμικού. Με την ολοκλήρωση της 
φάσης παραλαβής ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί πλήρως στο κέντρο 
δεδομένων της ΕΔΕΤ και να έχουν τεθεί σε λειτουργία όλα τα υποσυστήματα του. Επίσης, 
στη φάση αυτή περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση των ομάδων διαχείρισης και 
συντήρησης του συστήματος, καθώς και το on-the-job-training των ομάδων αυτών. 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα: Ο ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό επικαιροποιημένο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, το οποίο θα βασίζεται στο χρονοδιάγραμμα που 
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θα έχει καταθέσει στην προσφορά του.  

Μελέτη εγκατάστασης: Ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε αναλυτική αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης και στην συνέχεια στην εκπόνηση μελέτης που θα περιγράφει 
αναλυτικά την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Η μελέτη θα περιλαμβάνει σχέδιο φυσικής 
εγκατάστασης σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα περιγράφει τις ακριβείς τοποθεσίες 
εγκατάστασης του εξοπλισμού σε κάθε ικρίωμα, καθώς και σχέδιο ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα περιγράφει τις ηλεκτρολογικές 
συνδέσεις που θα γίνουν σε κάθε ικρίωμα και θα καταγράφει και τις ανάγκες του 
εξοπλισμού σε τροφοδοσία ρεύματος για κάθε ικρίωμα αναλυτικά, σε επίπεδο 
συστήματος διανομής ρεύματος (PDUs). Τέλος, η μελέτη θα περιλαμβάνει σχέδιο 
δικτυακής εγκατάστασης Ethernet σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα περιγράφει όλες τις 
δικτυακές συνδέσεις που θα γίνουν για κάθε κομμάτι του εξοπλισμού σε φυσικό επίπεδο. 

Εκπαιδευτικό υλικό: Ο ανάδοχος θα καταθέσει όλο το εκπαιδευτικό υλικό των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης για τις ομάδες διαχείρισης, συντήρησης και υποστήριξης 
εφαρμογών του συστήματος. 

Παραδοτέα: 

• Π1.1: Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα (Μ0), 

• Π1.2: Υλικό εκπαίδευσης ομάδας διαχείρισης και ομάδας συντήρησης (Μ1), 

• Π1.3: Τεκμηρίωση εγκατάστασης, εξοπλισμού και λογισμικού (Μ2), 

• Π1.4: Αναφορά δοκιμών εγκατάστασης (Μ2), 

• Π1.5: Εξοπλισμός (Μ2) 

Πίνακας 16: Περιγραφή Φάσης Ποσοτικής Παραλαβής 

Φάση Οριστικής Παραλαβής: 

Μήνας Έναρξης Μ2 Μήνας Λήξης Μ3 

Τίτλος Φάσης Οριστική Παραλαβή 

Στόχοι Φάσης: 

• Στόχος 1: Πιλοτική λειτουργία της υποδομής και βεβαίωση ορθής λειτουργίας, 

• Στόχος 2: Εκτέλεση δοκιμών απόδοσης,  

• Στόχος 3: Εκτέλεση δοκιμών συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας , 

• Στόχος 4: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας. 

Περιγραφή Φάσης: H Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο θα θέσει σε 
λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού και θα εκτελέσει δοκιμές απόδοσης σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της προκήρυξης. Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος κατά την εκτέλεση 
των δοκιμών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης ή 
αποκατάστασης της λειτουργικότητας του εξοπλισμού. Στην συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή 
θέτει σε λειτουργία του εξοπλισμού και προχωράει σε οριστική παραλαβή αφού 
συμπληρωθούν πέντε (5) ημέρες επιτυχών δοκιμών συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας.   

Παραδοτέα: 
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• Π2.1: Αναφορά δοκιμών απόδοσης, συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας (Μ3). 

Πίνακας 17 Περιγραφή Φάσης Οριστικής Παραλαβής 

ΤΜΗΜΑ Β 

Η υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης των υποδομών του παρόντος θα πραγματοποιηθεί 
σε τρεις φάσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 
Φάσης 

Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης 
Μήνας Λήξης 
(παράδοσης) 

1 Μελέτη Εφαρμογής Μ0 Μ1 

2 Ποσοτική Παραλαβή Μ1 Μ2 

3 Οριστική Παραλαβή Μ2 Μ3 
Πίνακας 18: Πίνακας Φάσεων  Έργου  

Μήνας Έναρξης Μ0 Μήνας Λήξης Μ1 

Τίτλος Φάσης Μελέτη Εφαρμογής  

Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και εκπόνηση μελετών 
εφαρμογής 

• Στόχος 2: Κατάθεση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου 

• Στόχος 3: Κατάθεση εκπαιδευτικού υλικού για τις ομάδες υποστήριξης του κόμβου  

Περιγραφή Φάσης: Η φάση αυτή συνίσταται στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, 
και στην επικαιροποίηση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος. 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα: Ο ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό επικαιροποιημένο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, το οποίο θα βασίζεται στο χρονοδιάγραμμα που 
θα έχει καταθέσει στην προσφορά του.  

Στατική μελέτη: Ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης και στην συνέχεια στην εκπόνηση στατικής μελέτης για την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού και ειδικότερα των εγκαταστάσεων κλιματισμού στο δώμα του κτηρίου. Η 
μελέτη θα καταλήγει στα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά την 
εγκατάσταση, τα οποία θα είναι ευθύνη του αναδόχου. Στην μελέτη θα περιλαμβάνεται 
αναφορά στους ισχύοντες κανονισμούς που ελήφθησαν υπόψη, μέθοδος και τεύχη 
υπολογισμών καθώς και τα κατάλληλα σχέδια (κατόψεις, τομές, σχέδια λεπτομερειών 
κλπ). 

Μελέτη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υποδομών: Ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε 
αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και στην συνέχεια στην εκπόνηση 
μελέτης που θα περιγράφει αναλυτικά τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, 
τις καλωδιώσεις  και τις σωληνώσεις που θα εγκατασταθούν (τύπος, ισχύς και προορισμός 
κάθε μηχανήματος, οδεύσεις καλωδιώσεων και σωληνώσεων κλπ), και θα συνοδεύεται 
από κάτοψη και τομές ανάλογης, με το μέγεθος του συστήματος, κλίμακας. Στην μελέτη 
θα περιλαμβάνεται αναφορά στους ισχύοντες κανονισμούς που ελήφθησαν υπόψη, 
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μέθοδος και τεύχη υπολογισμών καθώς και τα κατάλληλα σχέδια (κατόψεις, τομές, σχέδια 
λεπτομερειών κλπ). 

Εκπαιδευτικό υλικό: Ο ανάδοχος θα καταθέσει όλο το εκπαιδευτικό υλικό των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης για τις ομάδες υποστήριξης του κόμβου. 

Παραδοτέα: 

• Π1.1 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα (Μ1), 

• Π1.2 Στατική μελέτη (Μ1), 

• Π1.3 Μελέτη ηλεκτρολογικών υποδομών (Μ1), 

• Π1.4 Μελέτη μηχανολογικών υποδομών (Μ1), 

• Π1.5: Υλικό εκπαίδευσης ομάδας υποστήριξης του κόμβου (Μ1) 

Πίνακας 19: Φάση Μελέτης Εφαρμογής 

 
Φάση Ποσοτικής Παραλαβής: 

Μήνας Έναρξης Μ1 Μήνας Λήξης Μ2 

Τίτλος Φάσης Ποσοτική Παραλαβή 

Στόχοι Φάσης: 

• Στόχος 1: Εγκατάσταση των υποδομών κλιματισμού, 

• Στόχος 2: Εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών υποδομών, 

• Στόχος 3: Εγκατάσταση και ρύθμιση του λογισμικού  

• Στόχος 4: Εκπαίδευση ομάδας υποστήριξης του κόμβου, 

• Στόχος 5: Εκτέλεση δοκιμών εγκατάστασης.  

Περιγραφή Φάσης: Η φάση ποσοτικής παραλαβής αφορά στην παραλαβή και 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 
συνόλου του λογισμικού. Με την ολοκλήρωση της φάσης παραλαβής ο εξοπλισμός θα 
πρέπει να έχει εγκατασταθεί πλήρως στο κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ και να έχουν τεθεί 
σε λειτουργία όλα τα υποσυστήματά του. Επίσης, στη φάση αυτή περιλαμβάνεται και η 
εκπαίδευση της ομάδας υποστήριξης του κόμβου, καθώς και το on-the-job-training. 

Παραδοτέα: 

• Π2.1: Τεκμηρίωση εγκατάστασης, εξοπλισμού και λογισμικού (Μ2), 

• Π2.2: Αναφορά δοκιμών εγκατάστασης (Μ2), 

• Π2.3: Εξοπλισμός (Μ2) 

Πίνακας 20 Περιγραφή Φάσης Ποσοτικής Παραλαβής 

Φάση Οριστικής Παραλαβής: 

Μήνας Έναρξης Μ2 Μήνας Λήξης Μ3 

Τίτλος Φάσης Οριστική Παραλαβή 

Στόχοι Φάσης: 

• Στόχος 1: Πιλοτική λειτουργία της υποδομής και βεβαίωση ορθής λειτουργίας, 

• Στόχος 2: Εκτέλεση δοκιμών απόδοσης,  

• Στόχος 3: Εκτέλεση δοκιμών συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας  
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• Στόχος 4: Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας του έργου 

• Στόχος 5: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

Περιγραφή Φάσης: H Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο θα θέσει σε 
λειτουργία το σύνολο ή μέρος του εξοπλισμού και θα εκτελέσει δοκιμές απόδοσης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος 
κατά την εκτέλεση των δοκιμών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες αντικατάστασης ή αποκατάστασης της λειτουργικότητας του εξοπλισμού. Στην 
συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή θέτει σε λειτουργία του εξοπλισμού και προχωράει σε 
οριστική παραλαβή αφού συμπληρωθούν πέντε (5) ημέρες επιτυχών δοκιμών συνεχούς 
και απρόσκοπτης λειτουργίας.   

Παραδοτέα: 

• Π3.1: Αναφορά δοκιμών απόδοσης, συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας (Μ3) 

Πίνακας 21 Περιγραφή Φάσης Οριστικής Παραλαβής 

 

Άρθρο 5 – Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής – 
Παράδοση και Παραλαβή του συνόλου του Έργου  
 

1. Η παρακολούθηση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής (ΕΠΠ), η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής και θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο. Η ΕΠΠ παρακολουθεί την πορεία 
των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του Έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση, 
πιστοποίηση και παραλαβή του Έργου συνολικά, σύμφωνα με τις φάσεις που 
περιγράφονται στο Άρθρο 4, παρ. 4 της παρούσας. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του Έργου, 
η ΕΠΠ συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για το συντονισμό και την παρακολούθηση της καλής 
εκτέλεσης των προδιαγεγραμμένων από την παρούσα σύμβαση εργασιών και μπορεί να 
διενεργεί για το σκοπό αυτό απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η ΕΠΠ θα 
διενεργεί απροειδοποίητα δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Εάν σε αυτούς διαπιστωθούν αποκλίσεις στους όρους της Σύμβασης ή πρόθεση 
παραπλάνησης  της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠ εισηγείται στην αρμόδια αρχή την 
έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 

2. Επίσης, καθ’ όλη την διάρκεια του Έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή σε μηνιαία βάση αναφορές προόδου εργασιών στις οποίες θα 
καταγράφονται κατ’ ελάχιστον ο βαθμός ολοκλήρωσης του Έργου, οι αποκλίσεις από τον 
αρχικό προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα 
οποία θα πρέπει να επιληφθεί η ΕΠΠ και η αναθέτουσα αρχή, καθώς και συγκεκριμένες 
ενέργειες της επόμενης χρονικής περιόδου. Το ακριβές περιεχόμενο των αναφορών θα 
προσδιοριστεί κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του Έργου. 

3. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου, είναι η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και/ή 
χώροι που υπαγορεύονται από τις απαιτήσεις του Έργου. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενίας υπολογιστικού εξοπλισμού στο Υπουργείο 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,.  

4.  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιεί εγγράφως την ΕΠΠ για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει μέρος ή/και το σύνολο του Έργου, τουλάχιστον 
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δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Η ΕΠΠ είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση 
των ενεργειών του Αναδόχου. Η παράδοση του Έργου γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις 
προθεσμίες που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- «-Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης –Φάσεις 
Έργου» της παρούσας.  

5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει υπ΄ όψιν του κάθε διαπίστωση ελαττώματος ή 
παραλείψεως που διαπιστώνεται από την ΕΠΠ. Για την παραλαβή του Έργου η ΕΠΠ - 
λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες - πραγματοποιεί αξιολόγηση της 
ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας / αρτιότητάς της, μέσω: 

• Ανασκόπησης και αξιολόγησης αναφορών και τεκμηριωτικού υλικού. 

• Διενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιμέρους προϊόντα. 
6. Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα.  
7. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, 

παράδοσης των παραδοτέων και παροχής των υπηρεσιών, στην περίπτωση που η εκτέλεση 
της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει 
για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην 
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την 
τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 
αποφασίζει, εάν δικαιολογείται, να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με 
αναδρομική ισχύ, και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο. 

8. Σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε εγκαίρως 
αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος παράδοσης χωρίς ο 
Ανάδοχος να παραδώσει το συνολικό έργο  ή τμήμα αυτού, ο Ανάδοχος , εκτός των ποινικών 
ρητρών που υποχρεούται να καταβάλλει και οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, 
δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος.  

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, 
να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα. 

 

Άρθρο 6 – Ποινικές Ρήτρες- Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή κάθε τμήματος του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης ή του συνόλου κάποιου τμήματος του 
έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω, ανά τμήμα: 
1. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία Ποσοτικής Παραλαβής του εξοπλισμού και ο 

εξοπλισμός δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί 
του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανώτατο όριο 5% επί του 
συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την συμφωνηθείσα ημερομηνία Ποσοτικής 
Παραλαβής του εξοπλισμού και αυτές οι ενέργειες δεν ολοκληρωθούν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή  
δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

3. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την συμφωνηθείσα ημερομηνία Ποιοτικής 
Παραλαβής του εξοπλισμού και αυτές οι ενέργειες δεν ολοκληρωθούν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή  
δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 
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4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την συμφωνηθείσα ημερομηνία Οριστικής 
Παραλαβής του έργου και αυτές οι ενέργειες δεν ολοκληρωθούν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

5. Αν ο εγκατεστημένος εξοπλισμός της Αναθέτουσας Αρχής στον κόμβο καταστραφεί εξαιτίας 
δυσλειτουργίας ή αστοχίας οποιουδήποτε εξοπλισμού της παρούσας, ο Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλλει αποζημίωση ίση με το 50% της εμπορικής αξίας του κατεστραμμένου εξοπλισμού 
και μέχρι 50% επί του συμβατικού τιμήματος του έργου. 

6. Ειδικά για το Τμήμα Α:  
Σε περίπτωση βλάβης στο υλικό (hardware) μετά την οριστική παραλαβή του, αν δεν επέλθει 
πλήρης αποκατάσταση της βλάβης με επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος 
του εξοπλισμού εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης (στο 
χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης), τότε ο 
ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 
0,2% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανώτατο όριο 1,5% επί 
του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

7. Σε περίπτωση βλάβης στο υλικό (hardware) μετά την οριστική παραλαβή του, αν δεν επέλθει 
πλήρης αποκατάσταση της βλάβης με επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος 
του εξοπλισμού εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή της αναγγελίας της 
βλάβης (στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης), 
τότε η Αναθέτουσα Αρχή  δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ή/και να κηρύξει  έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

8. Ειδικά για το Τμήμα Β:  
Αν η ενεργειακή απόδοση του κόμβου (PUE) για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του 
έργου δεν είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.3 του Γ.3.3 Πίνακας 
Συμμόρφωσης 3: Τμήμα Β – Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών της προκήρυξης θα 
καταβάλλεται ως ετήσια ποινική ρήτρα με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Πi = 0,1 * Ei * ( PUEi – PUEA) /  PUEi      (€) 

όπου: 
Πi   η ποινική ρήτρα μειωμένης ενεργειακής απόδοσης σε €  
Ei  η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο κόμβο (KWh) 
PUEi   το μετρούμενο PUE του κόμβου σε ετήσια βάση υπολογισμένο ως το συνολικό 
φορτίο του κόμβου προς το φορτίο του εξοπλισμού πληροφορικής 
PUEA  το προσφερόμενο PUE σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 
Για τον υπολογισμό των ως άνω παραμέτρων Ei  και PUEi για κάθε έτος, θα λαμβάνονται υπόψη 
μόνο οι μήνες όπου η μέση μηνιαία καταναλισκώμενη ισχύς του εξοπλισμού πληροφορικής των 
ικριωμάτων ξεπερνάει το 50% της μέγιστης υποστηριζόμενης ισχύος. Το ανώτατο όριο της εν 
λόγω ποινικής ρήτρας για κάθε έτος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου 
ανέρχεται στο 1.5% επί του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

9. Ειδικά για το Τμήμα Β:  
Αν η διαθεσιμότητα του κόμβου για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου 
παραβιάζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.2 του Γ.3.3 Πίνακας Συμμόρφωσης 
3: Τμήμα Β – Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών της προκήρυξης θα καταβάλλεται 
ως ετήσια ποινική ρήτρα για κάθε πλήρη ώρα (60 λεπτά) παραβίασης ποσοστό 0,04% επί του 
συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. To ανώτατο όριο της εν λόγω ποινικής 
ρήτρας για κάθε έτος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου ανέρχεται στο 1.5% 
επί του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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10. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν 
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: 

o ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον 
αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

o ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.  
Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του 
εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ 
λογισμικού. 

11. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι 
η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

13. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση 
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

14. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 
υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης 
παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου.  

15. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης. 

16. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 
προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική 
προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που 
επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον 
Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

17. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο ή/και να ζητήσει να 
εκπέσουν οι εκάστοτε εγγυητικές επιστολές, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, 
χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

18. Όπου προσμετράται προθεσμία σε ημέρες, οι ημέρες αυτές είναι ημερολογιακές. 
19. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα 

παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή 
θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
ανάλογα. 

20. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα 
οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες 
επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

21. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

22. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, 
συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής, ποιοτικής και οριστικής παραλαβής του έργου, 
τα οποία κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Ανάδοχο. Οι διαδικασίες παράδοσης και 
παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 32 του Κανονισμού Προμηθειών από την 
ΕΠΠΕ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ελέγχει την πλήρη και εμπρόθεσμη 
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παράδοση των απαιτούμενων παραδοτέων και αποφαίνεται για την επιτυχή παραλαβή τους, 
την απόρριψή τους ή τις ενέργειες αντικατάστασής τους. 

23. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η 
ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την 
επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, 
προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα 
διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία 
περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το 
συνολικό χρόνο του Έργου. 
Εφόσον κριθεί από την ΕΠΠΕ  ότι οι παρεκκλίσεις του παραδοτέου δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή αυτού με ή χωρίς μείωση του συμβατικού τιμήματος. 
Η παράδοση του Έργου από την Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται 
υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται  στη παρούσα. 
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη 
συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως 
την Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές 
στην ΕΔΕΤ  δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 
Σε περίπτωση απόρριψης του παραδοτέου, συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο 
περιλαμβάνει τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει το παραδοτέο από τους όρους της σύμβασης, τους 
λόγους της απόρριψης και γνωμάτευση της επιτροπής ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου περί της 
χρηστικότητας και καταλληλότητας του παραδοτέου.  
Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του 
Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της ΕΔΕΤ, τότε η ΕΠΠΕ 
μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε 
και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του Κανονισμού Προμηθειών. 
Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα παραδοτέα  μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των παραδοτέων , είναι δυνατόν να 
παρατείνεται μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται προς την ΕΔΕΤ είκοσι 
(20) τουλάχιστον ημέρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου. Το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ Α.Ε. ή το κατ` εξουσιοδότηση αυτού όργανο και 
σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας του αρμοδίου οργάνου το Διοικητικό Συμβούλιο ή το κατ` 
εξουσιοδότηση από αυτό όργανο, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου τμήματος ή της επιτροπής 
παραλαβής, αποφασίζει για την αποδοχή του αιτήματος και ορίζει τον νέο χρόνο παραλαβής. 

 

Άρθρο 7 – Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής-Δικαίωμα Προαίρεσης-
Εκτελωνισμός-Αναπροσαρμογή των τιμών  

1. Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται σε……….., 
πλέον ΦΠΑ ………….. ήτοι συνολικά…. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης 
θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της παρούσας, μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την 
κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές 
τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία 
περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν 
μελλοντική αξίωσή του από τα άρθρα 178,179, 288 και ιδίως 388 Α.Κ., για το οποίο επιπλέον 
δηλώνει ότι αναδέχεται τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο Έργο  και τη 
συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως παραιτείται από τυχόν σχετική ενδεχόμενη αξίωσή του. Η 
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Αναλυτική κατάσταση κόστους ανά είδος / υπηρεσία έχει ως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Δ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

2. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα: 
a) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής έως τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού 

τιμήματος του τμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής ποσοστού 25% του συμβατικού 
τιμήματος ανά τμήμα (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), εφόσον με την Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσοστού 5% του συμβατικού τιμήματος (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά τμήμα έχει καλυφθεί το υπόλοιπο ποσοστό 5%  της 
προκαταβολής, και διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η 
παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί 
Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις”, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον 
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου 6μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης 
της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.Η εγγυητική επιστολή 
προκαταβολής επιστρέφεται εντός διαστήματος 10 ημερών μετά την οριστική (ποσοτική 
και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλομένους.  

b) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, αφού παρακρατηθεί ο με 
τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος, επί της εισπραχθείσας προκαταβολής, και για 
το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την 
ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί η «Φάση A:  Ποσοτική Παραλαβή» όπως αυτή 
περιγράφεται στο Παράρτημα …. της παρούσας και παραληφθούν οριστικά τα 
παραδοτέα 1 και 2 του έργου. 

c) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή-ολοκλήρωση 
διαστήματος απρόσκοπτης λειτουργίας του συνόλου του Έργου, όπως αυτή 
περιγράφεται Παράρτημα …. της παρούσας και αφού παρακρατηθεί τόκος επί της 
απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή προκαταβολής και για το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής 
πληρωμής μέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου. 

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επιθυμεί προκαταβολή, το ποσό της προκαταβολής 
ενσωματώνεται στην τελευταία πληρωμή (σημείο γ ως άνω) και δεν απαιτείται η 
προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. 

4. Η ως άνω αμοιβή σε όλα της τα στάδια καθίσταται καταβλητέα εφόσον έχουν γίνει οι 
αντίστοιχες καταβολές από τον αρμόδιο φορέα προς την ΕΔΕΤ Α.Ε. 

5. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) μετά την θέση σε εφαρμογή του ν. 
4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 23.7.2013),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Σημειώνεται ότι δυνάμει του άρθρου 4  παρ. 3 του ν.4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, ο υποψήφιος Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, 
προκειμένου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Το ποσό της κράτησης θα κατατίθεται από τον Ανάδοχο  
σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό  για λογαριασμό της ΕΑΑΔΗΣΥ, η διαχείριση του οποίου 
γίνεται από την ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής της 
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διαχείρισης και στην συνέχεια ο Ανάδοχος θα καταθέτει το σχετικό πιστοποιητικό πληρωμής 
στην Αναθέτουσα ώστε να καθίσταται δυνατή η πληρωμή του. 

7. Για την τελική πληρωμή της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο απαιτούνται σωρευτικά 
οι εξής προϋποθέσεις : α) έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής από την Αναθέτουσα Αρχή και β) υποβολή τιμολογίου και λοιπών 
απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση και ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

9. Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης κ.λ.π του προσωπικού του 
Αναδόχου σχετικά με την υλοποίηση του Έργου, εκτός των εξόδων του προσωπικού της 
Αναθέτουσας Αρχής ακόμα και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή 
οποιεσδήποτε αλλαγές επί της παρούσας Σύμβασης είναι ευθύνη του Αναδόχου. 

10. Δικαίωμα προαίρεσης και άσκησή του Προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης για κάθε 
τμήμα του έργου τα οποία συνίστανται σε προμήθεια επιπλέον  εξοπλισμού και δεν 
δύνανται κατά την άσκησή τους να υπερβαίνουν το 30% επί του ποσού της προσφοράς του 
αντίστοιχου τμήματος του Έργου. Το δικαίωμα προαίρεσης θα ασκηθεί κατά την 
κατακύρωση του έργου ή/και εντός τριών (3) ετών  από την υπογραφή της σύμβασης.  

11. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον  εκτελωνισμό του εξοπλισμού και άλλων προϊόντων που 
αφορούν στο Έργο , τα οποία θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία 
ελεύθερα στους χώρους της εγκατάστασης. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές 
επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναστείλει ανά πάσα στιγμή τις πληρωμές που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομισθεί τα αναγκαία δικαιολογητικά, 
μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης τους.  

13. Οι τιμές του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας θα 
παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες για παραδόσεις εξοπλισμού μέχρι την Οριστική 
Παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή του συνολικά προμηθευθέντος εξοπλισμού. 

 
 

Άρθρο 8 – Εγγύηση Προκαταβολής   
1. Ο Ανάδοχος, κατέθεσε την υπ’ αριθμ….. εγγυητική επιστολή προκαταβολής ισχύος 

τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ίση με το ποσό της προκαταβολής. Η 
εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται εντός διαστήματος 10 ημερών μετά την 
οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους 
 

Άρθρο 9- Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
1. Για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε στην 

Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ αριθμ. ….. εγγυητική επιστολή «Καλής Εκτέλεσης» των όρων της 
σύμβασης της Τράπεζας ……. για ποσό ……. που αντιπροσωπεύει  ποσοστό 5% επί της 
συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή «Καλής Εκτέλεσης» έχει 
ημερομηνία έκδοσης ….. και  είναι ισχύος πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους 
και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας.  

2. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης ή πλημμελούς άσκησης των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε 
καταγγελία της σύμβασης ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει κάθε άλλη ζημία, και να 
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προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η Οριστική 

Παραλαβή των υπηρεσιών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, δεν 
πραγματοποιηθεί προ της ημερομηνίας λήξεως της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την παρατείνει κατά το ανάλογο απαιτούμενο 
διάστημα. 

3. Η απαλλαγή από την εγγύηση «Καλής Εκτέλεσης» του έργου ενεργείται με την επιστροφή 
της εγγυητικής επιστολής «Καλής Εκτέλεσης» στον Ανάδοχο.  

4. Η ως άνω εγγυητική επιστολή πρέπει να αναφέρει ρητά ότι εκδίδεται με δικαιούχο την ΕΔΕΤ 
ΑΕ ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου.  

5. Η ως άνω εγγύηση «Καλής Εκτέλεσης» καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καμία διάκριση την 
πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 
ΕΔΕΤ ΑΕ κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

6. Σημειώνεται δε ότι μετά την τροποποίηση που επέφερε ο ν. 4156/2013 άρθρο 4 παρ. 1α στο 
άρθρο 25 του ν. 3614/2007, η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης καλύπτει και την παροχή 
ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση Εγγύησης 
Προκαταβολής. Επειδή στην παρούσα έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής 
(άρθρο 7), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο Εγγύησης Προκαταβολής 
που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και του 
ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Κατά τα λοιπά η απόσβεση της προκαταβολής 
και η επιστροφή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους προβλεπόμενους όρους της παρούσας. 
 

Άρθρο 10 - Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
1. Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας η αξία της οποίας θα 
ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω 
ποσοστό (10%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα 
για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος 
ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού του εν λόγω Έργου. Επίσης 
κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε 
χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στο Παράρτημα ….. της παρούσας. Η εγγύηση 
καλής λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε 
(5) έτη για το Τμήμα Α και μικρότερη από επτά (7) έτη για το Τμήμα Β από την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής του κάθε τμήματος του έργου. Οι υπηρεσίες εγγύησης «Καλής 
Λειτουργίας» καθώς και το χρονικό διάστημα παροχής τους προσδιορίζονται αναλυτικά στο 
Παράρτημα … της παρούσας. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της 
περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. 

3. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα 
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

4. Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία  του εξοπλισμού μετά την περίοδο 
εγγύησης καθορίζεται στους όρους συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ………. της παρούσας, με βάση τους οποίους θα τεθούν και οι σχετικές 
ποινικές ρήτρες. 

5. Η ως άνω εγγύηση «Καλής Λειτουργίας» καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καμία διάκριση την 
πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 
ΕΔΕΤ Α.Ε. κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
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Άρθρο 11 -  Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου –Υποχρεώσεις 
Αναθέτουσας Αρχής 

1. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του 
συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοίχων 
κινδύνων. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του Έργου που 
αναλαμβάνει. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας 
το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του αντικειμένου 
της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που πραγματοποίησε πριν 
την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του ή 
τυχόν διακυμάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
και την εντεύθεν ευθύνη από το νόμο και τη σύμβαση.    

2. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα 
εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι τον Μ2 όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα …. της παρούσας. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου 
προκύπτουν αλλαγές στο Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα 
υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά 
περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται με τη 
Μελέτη Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του 
Έργου. 

3. Ως προς το τμήμα Α: 

• Η Σύμβαση συνάπτεται λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν.3310/2005 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/2005. 

• Μετά τη σύναψη της σύμβασης , ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την παρ.5 του 
άρθρου 5 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/2005. 

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο 
Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

6. O Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας 
Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την 
παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

7. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν 
την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως 
στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 
συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 
Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 
Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 
πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου 
του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται 
να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο 
αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την 
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 
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8. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 
λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το 
χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους 
και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους 
ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή. 

9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Λειτουργίας. 

10. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε 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 της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, για 
ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και μετά από πλήρη αιτιολόγηση από πλευράς Αναδόχου. Σε 
περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε 
ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η 
Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό 
τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για 
λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν 
προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά 
αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης 
της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. Ο Ανάδοχος σε 
περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Προκήρυξης ή της 
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του 
Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με 
αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση 
των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

13. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την 
παραλαβή του. Ευθύνεται δε για κάθε είδους ζημία, βλάβη ή μείωση αξίας από 
οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, εκτός και αν δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 
του Αναδόχου. Ευθύνεται παράλληλα και για όποια ουσιώδη ή επουσιώδη φανερά ή 
κρυμμένα τυχόν ελαττώματα, τόσο κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου όσο και 
μεταγενέστερα. Επίσης εγγυάται απόλυτα την ύπαρξη και συμβατότητα των συμφωνημένων 
ιδιοτήτων του Έργου, όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση την τεχνική του προσφορά.      

14. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός 
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 
ολοκλήρωση του Έργου. 
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15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης 
της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

16. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα 
μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, 
η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι 
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, 
όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 
διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω 
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές 
Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

17. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες 
παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με 
αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε 
ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά 
στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις. 

18. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν 
από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) 
(ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ 
εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, 
ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της 
εκπαίδευσης). 

19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα 
πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 

20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με όσα αναφέρει το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε. «Υποχρεώσεις Αναδόχου» 

21. Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή σε μηνιαία βάση αναφορές προόδου εργασιών στις οποίες θα 
καταγράφονται κατ’ ελάχιστον ο βαθμός ολοκλήρωσης του Έργου, οι αποκλίσεις από τον 
αρχικό προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα 
οποία θα πρέπει να επιληφθεί η ΕΠΠ και η Αναθέτουσα Αρχή, καθώς επίσης και 
συγκεκριμένες ενέργειες της επόμενης χρονικής περιόδου.  

22. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας και των παραρτημάτων 
αυτής, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, 
διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

23. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 
και μόνον με άλλο πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος 
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υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν την αντικατάσταση αναφέροντας τους λόγους αυτής. 

24. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται: 
a. Εντός της ίδιας προθεσμίας να εγκρίνει εγγράφως την προτεινόμενη αντικατάσταση 
b. Εντός της προθεσμίας αυτής να απορρίψει την προτεινόμενη αντικατάσταση, 

ζητώντας από τον Ανάδοχο να προτείνει άμεσα άλλο πρόσωπο. 
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτή ή λύσουν 
τη συνεργασία τους μαζί του, η παραπάνω προθεσμία δεν είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί, 
αλλά ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την 
αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να 
αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με πρόσωπα αντιστοίχων 
προσόντων και εμπειρίας και μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

25. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία 
εκτελείται από τα μέλη της Ομάδας Έργου του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς 
αποκατάστασή της. 

26. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

27. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

28. Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω της ΕΠΠ αναλαμβάνει να: 

• παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την ομαλή διεξαγωγή των ενεργειών του 
Έργου 

• παρέχει βάσει έγκαιρης ενημέρωσης κάθε τεκμηριωτικό υλικό που είναι απαραίτητο για 
την ολοκλήρωση των επιμέρους ενεργειών του Έργου συμμετέχει στις συναντήσεις που 
έχουν ως στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική διοίκηση του Έργου 

• διευκολύνει την επικοινωνία με τους Φορείς  

• λαμβάνει έγκαιρα και δεσμευτικά τις αποφάσεις που απαιτούνται (σε οποιοδήποτε 
επίπεδο ή οργανωτική μονάδα) για την ομαλή πρόοδο των εργασιών του Έργου 

• παρέχει διοικητική διευκόλυνση σε περιπτώσεις χωρών που παρουσιάζονται 
ιδιαιτερότητες στη διακίνηση των προϊόντων  

 

Άρθρο 12 - Αποζημίωση για Ζημίες-Ευθύνη και ασφάλιση  
1. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο  θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους, θα πληροί όλες τις 
ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή, και ότι θα 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, τα αποτελέσματα και τις ιδιότητες όπως αυτές 
προδιαγράφονται στην Προκήρυξη, ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 

2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της 
προκήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή 
το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε 
αιτίας και αν προέρχεται. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή επίσης δεν έχει 
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υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 
αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

4. Pητά συνομολογείται ότι το ποσό των εγγυήσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα  8 ,9 και 10  της παρούσας, δεν εξαντλούν την ευθύνη του Αναδόχου 
να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, ή το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που συνεπεία 
αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού, προξενηθούν οικονομικές ή μη 
περιουσιακές ζημίες στους ως άνω.  

5. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, 
απαίτησης ή διαδικασίας κατά της Αναθέτουσας Αρχής εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους 
ζημίες που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, ακόμη και μετά την παράδοση του Έργου, ή από την έλλειψη 
συμφωνημένων ιδιοτήτων του.  Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της 
Αναθέτουσας Αρχής πριν τη λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα 
να παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι 
την τελεσίδικη δικαστική κρίση. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου  
και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας 
για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη 
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή 
τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να 
προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους 
υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.  

8. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση θανάτου ή κάκωσης μέλους ή 
μελών του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτων καθώς και υλικής ζημίας στους 
χώρους εγκατάστασης του εξοπλισμού αν τα περιστατικά αυτά οφείλονται σε πράξεις ή 
παραλείψεις του προσωπικού του Αναδόχου ή σε βλάβη του εξοπλισμού και ασφαλίζει 
κατά των κινδύνων αυτών μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. 

9. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια 
του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του και οποιουδήποτε είδους 
συνεργατών του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες 
των χώρων όπου εκτελείται το έργο. 

Άρθρο 13-Ενημερωτικά Εγχειρίδια και Τεκμηρίωση 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισμού τεχνικά 
φυλλάδια, ενημερωτικά εγχειρίδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή 
καθώς και διαγράμματα των συνδέσεων για την περίπτωση μετεγκατάστασής του. 

 

Άρθρο 14 - Υπεργολαβίες 
1. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση της αναφερομένης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ «Ομάδα Έργου» 

της παρούσας, του απαραίτητου πρόσθετου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς 
επίσης και πρόσθετων συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

2. Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του  Έργου 
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην 
προσφορά του.  
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3. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα 
συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από 
πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσα Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
απαιτήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους 
λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική 
διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα περί αποκλεισμού συμμετοχής στο παρόν τεύχος, αν 
περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του 
κατάσταση. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη 
γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου 
υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος 
κρίθηκε κατάλληλος. 

4. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου , φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των 
υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, 
παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Άρθρο 15- Ανεκχώρητο  

Η παρούσα σύμβαση και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτήν, είναι 
προσωπικά των μερών και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν, συνολικά ή εν μέρει, 
από κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλόμενου. 
 

Άρθρο 16 - Εμπιστευτικότητα -Εχεμύθεια 
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 

τουλάχιστον τριών ( 3) ετών – εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο 2472/1997, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την 
υλοποίηση του Έργου  και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης υποχρεούται να 
μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο  του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς 
τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή– υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτής - να μπορεί να έχει 
πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική της έγκριση.  

3. Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και 
στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν 
έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό 
πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον 
δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.  

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 
συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της παρούσας σύμβασης 
όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν την Αναθέτουσα 
Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που 
αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του έργου  καθώς και στις υπηρεσίες που θα 
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παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου  από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα 
διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

5. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του 
παρόντος έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την 
εκτέλεση αυτού.  

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 
προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στη κατοχή του για την υλοποίηση και 
παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του, να επιτρέπει στην 
Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, 
κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να 
αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα 
αναφερόμενα στη παρούσα. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 
υπάλληλοι /συνεργάτες/ υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις 
παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση που  από 
υπαιτιότητά του ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις  εχεμύθειας, ο 
Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής 
του από την παρούσα σύμβαση. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει 
χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και 
αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει 
κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  

8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο χρόνια τα στοιχεία που 
τίθενται στη διάθεση της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες 
και τεχνογνωσία ή δικαιώματα 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. Στο 
πλαίσιο αυτό, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΕΠΠ και όλα τα εξουσιοδοτημένα 
απ’ αυτήν ή από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε 
κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που 
περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης  του Έργου και 
αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του 
εξοπλισμού ή του Αναδόχου. 

9. 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. 

 

Άρθρο 17 - Πνευματικά Δικαιώματα – Κυριότητα 
1. Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 

Έργο, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα 
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν 
κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα) που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα 
εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά). 

2. Tα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή 
του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο 
λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο 
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Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με 
οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείριση τους.  

3. Ο Ανάδοχος μεταβιβάζει με την οριστική παραλαβή του έργου το δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας του συνολικού Έργου αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι 
πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του συνολικού Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες 
που απορρέουν από αυτό . Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει 
δικαίωμα επί του ως άνω έργου  και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και 
εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε ζημία και ηθική βλάβη που θα προκληθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης  δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα 
(συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που 
ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου του συστήματος, καθώς 
και την δέσμευση του να αναλάβει σε περίπτωση απόδειξης κακής χρήσης πνευματικών 
δικαιωμάτων την εξασφάλιση των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς καμία 
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών 
βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για το 
προϊόν που θα παράξει. 

5. O Ανάδοχος βεβαιώνει με την παρούσα ότι δίνεται η δυνατότητα και το δικαίωμα στην 
Αναθέτουσα Αρχή να αναθέσει σε τρίτο οργανισμό μελλοντικά την συντήρηση και 
αναβάθμιση της υπό προμήθεια εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι δεν απαλλάσσεται 
σε καμία περίπτωση από την ευθύνη για εργασίες που έγιναν από τον ίδιο πριν από την 
ανάθεση οποιασδήποτε νέας εργασίας σε τρίτο οργανισμό. 

 

Άρθρο 18 - Ανωτέρα Βία 
1. Ανωτέρα βία υπάρχει όταν η ενέργεια ενός εκ των δύο συμβαλλομένων, παρακωλύεται από 
τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός το οποίο δεν ήταν δυνατό να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα άκρας 
επιμέλειας και σύνεσης.  
2. Συμφωνείται ότι εάν στην παρούσα σύμβαση και στα παραρτήματά της έχουν 
συνομολογηθεί προθεσμίες, μέσα στις οποίες ο ένας εκ των συμβαλλομένων είναι υποχρεωμένος 
να κάνει μια ενέργεια ή να εκτελέσει κάποιο έργο, σε περίπτωση ανωτέρας βίας η λήξη των 
προθεσμιών αυτών αναστέλλεται, για ίσο χρονικό διάστημα προς το διάστημα που διήρκεσε 
αποδεδειγμένα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία. 
3. Εφόσον το συμβαλλόμενο μέρος κάνει την ενέργεια ή εκτελέσει το έργο μέσα στην 
συμφωνηθείσα προθεσμία, συν το χρόνο που διήρκεσε το γεγονός που συνιστά την ανωτέρα βία, 
καμία απολύτως συνέπεια, οποιασδήποτε μορφής, δεν θα επέρχεται σε βάρος του από την αιτία 
αυτή, εκτός εάν άλλως έχει, τυχόν συμφωνηθεί ειδικά στην παρούσα σύμβαση. 
4. Επίσης, συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της 
παρούσας σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη, εάν η παράβαση αυτών από το ένα μέρος 
οφείλεται αποκλειστικά σε ανωτέρα βία, καμία απολύτως συνέπεια, εκ των οριζομένων στην 
παρούσα σύμβαση, δεν θα επέρχεται σε βάρος της, εάν το συμβαλλόμενο μέρος εκπληρώσει το 
συγκεκριμένο όρο της σύμβασης μόλις εκλείψει το γεγονός που συνιστούσε την περίπτωση της 
ανωτέρας βίας και παρέλθει και ο χρόνος που διήρκεσε αυτή, εκτός εάν άλλως έχει, τυχόν, 
συμφωνηθεί ειδικά στην παρούσα σύμβαση. 
5. Τέλος, συμφωνείται ότι για να είναι νόμιμη η επίκληση, από οποιουσδήποτε από τους 
συμβαλλόμενους, της ύπαρξης ανωτέρας βίας υπέρ αυτού, πρέπει ο επικαλούμενος αυτήν α) μέσα 
σε πέντε (5) εργάσιμες  μέρες από την ημέρα που θα λάβει χώρα το συγκεκριμένο γεγονός, που 
κατά την άποψή του συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας, να το γνωστοποιήσει με έγγραφό του στον 
αντισυμβαλλόμενο και β) μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα εκλείψει το 
γεγονός αυτό, να το γνωστοποιήσει πάλι, με έγγραφό του, στον αντισυμβαλλόμενο, αναφέροντας 
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συγχρόνως σ’ αυτό το συνολικό χρόνο που διήρκεσε, το γεγονός που συνιστούσε την περίπτωση 

ανωτέρας βίας. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος, ενεργώντας εύλογα και καλόπιστα, δεν αρνηθεί μέσα σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από την επόμενη των προαναφερόμενων προς αυτόν γνωστοποιήσεων, 
με έγγραφό του, το αληθές και νόμιμο του ισχυρισμού του εκ των συμβαλλομένων επικαλεσθέντος 
την συνδρομή ανωτέρας βίας, θεωρείται ότι αποδέχεται και συνομολογεί αυτόν. Εάν όμως αρνηθεί, 
με έγγραφό του, το αληθές και νόμιμο αυτού, το θέμα παραπέμπεται και επιλύεται οριστικά από τα 
αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας σύμφωνα με το Άρθρο  της παρούσας σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 19  –  Καταγγελία και Λύση της Σύμβασης 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 
a. O Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις 

προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
b. Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  
c. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

d. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός του. 

e. Ο Ανάδοχος καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τους αναφερόμενους λόγους 
του άρθρου 43, του Π.Δ. 60/2007 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
κανονισμό προμηθειών της. 

3. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, 
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι 
αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε 
τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

4. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

a. Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας,  έργου, 
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, 
πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και 
εγκαταστάσεων. 

b. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (ψηφιακά ή μη) και 
να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

c.  Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα το έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, 
εγγυώμενος ότι  οι  υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το 
ίδιο.  

5. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει 
την αξία του παρασχεθέντος μέρους του εξοπλισμού  καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
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6. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει, στις ως άνω περιπτώσεις που δικαιολογούν την καταγγελία 
της σύμβασης, την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση 
προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για 
κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που 
αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του έργου  που δε μπορεί, λόγω πλημμελούς 
εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 

 
 

Άρθρο 20  - Λοιπές Διατάξεις 
1. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά 

πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές 
υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το 
φορολογικό δίκαιο και την κοινωνική νομοθεσία. 

2. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων διαβημάτων για την 
εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης 
βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της 
Σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη Σύμβαση διαθέτει τα 
απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση διαταραχής οφειλόμενης στις ενέργειες ενός μέλους του προσωπικού του 
Αναδόχου ή σε περίπτωση που τα προσόντα ενός μέλους του προσωπικού του Αναδόχου 
δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από τη Σύμβαση χαρακτηριστικά, ο Ανάδοχος πρέπει 
να το αντικαθιστά χωρίς χρονοτριβή. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητεί την 
αντικατάσταση του μέλους του προσωπικού, εκθέτοντας τους λόγους της. Το προσωπικό 
αντικατάστασης πρέπει να έχει τα αναγκαία προσόντα και να είναι ικανό να εκτελέσει τη 
Σύμβαση με τους ίδιους συμβατικούς όρους. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε 
καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης η οποία οφείλεται στην αντικατάσταση 
προσωπικού. 

5. Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την 
εκτέλεση της Σύμβασης, εν μέρει ή εν όλω, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του 
πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή. Η 
σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και 
τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει 
προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών. 

6. Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο εγγράφως κατόπιν κοινής 
συμφωνίας των μερών και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

7. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις, τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών 
δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει. 

8. Απαγορεύεται η υποκατάσταση τρίτου στη θέση του Αναδόχου καθώς και η εκχώρηση ή 
μεταβίβαση από τον Ανάδοχο σε τρίτους δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του που απορρέουν 
από την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο της απαγόρευσης 
αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.  

9. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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10. Η υπ΄ αρ. ………προκήρυξη και η υπ΄ αρ. πρωτ. ………….προσφορά του Αναδόχου αποτελούν 
συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή 
διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος  
είναι η ακόλουθη: 

a. H παρούσα σύμβαση με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν παραρτήματα Α,Β,Γ και Δ τα 
οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της 

b. Η υπ΄ αριθμ. …..προκήρυξη που αποτελεί το παράρτημα Ε της παρούσας 
c. Η με αριθμ. πρωτ. …..προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί το παράρτημα ΣΤ της 

παρούσας 
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή 
στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψιν για την 
ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα 
σύμβαση.   

11. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την 
Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ…., κάτοικος Αθηνών, 
οδός…., τηλ. 210…, fax : 210…., e-mail: …… Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα 
Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. 

 

Άρθρο 21 - Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία 
1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν 

προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους για φιλική διευθέτησή της με βάση τις αρχές της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η φιλική 
διευθέτηση της διαφοράς, τότε για την δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά 
με την παρούσα Σύμβαση, αρμόδια κατά τόπο είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

2. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι δεσμευτικοί, ισχύουν υπέρ και κατά των 
συμβαλλομένων και των αντιστοίχων ειδικών και καθολικών διαδόχων αυτών. Τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι κάθε ένας και όλοι οι όροι της 
παρούσας σύμβασης είναι βασικοί και ουσιώδεις. Συνεπώς αποδέχονται και διαβεβαιώνουν 
ότι καθένας θα εκπληρώσει καλόπιστα όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα 
σύμβαση. 

3. Αν οποιοδήποτε μέρος ή οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί 
από οποιοδήποτε Δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλομένους ότι αντιβαίνει στο 
νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων της 
παρούσας σύμβασης δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό.  

4. Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην παρούσα δικαιώματα που πρέπει να ασκούνται εντός 
ορισμένης προθεσμίας, ενδεχόμενη μη ενάσκηση δικαιώματος από οποιοδήποτε μέρος ή 
παράλειψη να απαιτήσει την εκπλήρωση κάποιου από τους όρους της παρούσας σύμβασης 
δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα ούτε εμποδίζει την ακόλουθη εκτέλεση του 
όρου αυτού. 

5. Σε κάθε περίπτωση διακοπής της εκτέλεσης του έργου, η ΕΔΕΤ Α.Ε διατηρεί τα αποκλειστικά 
δικαιώματα αξιοποίησης των μέχρι τότε παραχθέντων αποτελεσμάτων του έργου.  

6. Οποιαδήποτε κοινοποίηση ή ειδοποίηση ή γνωστοποίηση που είναι απαραίτητη δυνάμει 
των όρων της παρούσας θα απευθύνεται στη διεύθυνση που έκαστος των συμβαλλόμενων 
μερών δήλωσε στην αρχή της  σύμβασης ή σε κάθε περίπτωση στην έδρα του. 

 

Άρθρο 22 – Θέση της σύμβασης σε ισχύ 
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα 
μέρη. 
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Άρθρο 23 –Τροποποίηση των όρων της σύμβασης  
1. Τυχόν τροποποιήσεις των όρων της παρούσας είναι δυνατόν να γίνουν μόνο μετά από 

γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Καμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, 
ακύρωση, παραίτηση ή άλλη μεταβολή όρου ή διατάξεως της παρούσας σύμβασης δεν θα 
είναι ισχυρή, εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμβαλλόμενων μερών 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε, μέσα στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και 
εφόσον έχει προηγηθεί διάλογος με τον Ανάδοχο, να ζητήσει οποιαδήποτε αναθεώρηση  ή 
τροποποίηση του χρονοπρογραμματισμού και του τρόπου υλοποίησης του Έργου. Από τις 
ανωτέρω αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις δεν πρέπει να προκύπτουν συντμήσεις του σ 
υνολικού χρόνου, για τους οποίους δεσμεύεται ο Ανάδοχος με την παρούσα  σύμβαση.  

3. Σε περίπτωση ανάγκης μονομερούς τροποποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, που 
δημιουργεί ταυτόχρονα απαίτηση για υπέρβαση του αποτιμώμενου κόστους θα γίνονται 
προσαρτήματα που θα υπογράφονται και από τα δύο μέρη και θα αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας σύμβασης, ο δε Ανάδοχος λαμβάνει τόσο πρόσθετο χρονικό διάστημα 
για την αποπεράτωση του Έργου όσο αποδεικνύει ότι απαιτείται λόγω της τροποποίησης. 

4. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των συνθηκών ή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του 
έργου,  που θα επιφέρουν αντίστοιχες τροποποιήσεις της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
ενημερώνει άμεσα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση».  

 
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο 
μέρος. 

 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Για την ΕΔΕΤ Α.Ε.  

 
 
 

Για την 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η αναλυτική κατάσταση κόστους ανά είδος / υπηρεσία του Έργου παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: 6ΔΩΦ469ΗΡΧ-0ΝΕ



 

Σ-32 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Η σύνθεση της Ομάδας Έργου αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΤΟ ΑΠΟ….. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  -  Η ΑΠΟ ….. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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