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ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 
 

Έχοντας υπόψη  : 
 
      1. Τις διατάξεις :  
      α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ. 63/2005 (Α΄-98). 
      β. Του Ν.1481/1984, ‘’Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α΄-152), όπως ισχύουν.  
      γ. Του Ν.2800/2000 ‘’Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄-41), όπως ισχύουν.   
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  δ. Του Ν.4249/2014 ‘’Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-73), όπως ισχύουν. 
      ε. Του Ν. 1599/1986 ‘’Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις’’ (Α΄-75), όπως ισχύουν. 
      στ. Του Ν. 2690/1999 ‘’Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις’’ (Α΄45), όπως 
ισχύουν. 
      ζ. 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‘’ (Α΄-74).        
     η. Του Ν.2286/1995 ‘’Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’ (Α΄-19), 
κατά το μέρος που ισχύει.  
     θ. Του Ν.4013/2011 ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-204), όπως 
ισχύουν. 
 ι. Του Ν.4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’(Α΄-147). 
    ια. Του Ν.3886/2010 ‘’Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 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 (!76), όπως τροποποιήθηκαν 
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2007 (L 335)’’ (Α΄-173).  
    ιβ. Του Ν.3310/2005 ‘’Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων’’ (Α΄-30), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του Ν.3414/2005 (Α΄-279) ‘’Τροποποίηση του Ν.3310/2005 ‘’Μέτρα για τη διασφάλιση 
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων’’ και ισχύει. 
     ιγ. Του Ν.3861/2010 ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και 
άλλες διατάξεις (Α΄-112), όπως ισχύουν. 
    ιδ. Του Ν.4155/2013 ‘’Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις’’ 
(Α΄-120), ως ισχύουν.  
    ιε. Του άρθρου 6 ‘’Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας’’ του Ν.2452/1996 ‘’Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του 
Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-283), όπως ισχύουν. 
    ιστ. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 ‘’Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012 – 2015’’ (Α΄-226), όπως ισχύουν. 
    ιζ. Του Ν.2859/2000 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’ (Α΄-248), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
    ιη. Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 ‘’Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄- 266). 
    ιθ. Του Ν.4152/2013 ‘’Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013’’ (Α΄-107). 
    κ. 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’’ (Α΄-167), ως ισχύει. 
    κα. Του Ν.4270/2014 ‘’Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-143), ως ισχύουν. 
   κβ. Του Ν.4129/2013 ‘’Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο’’ (Α΄-52), όπως 
ισχύουν. 
   κγ. Του Ν. 4254/2014 ‘’Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις’’, όπως ισχύουν. 
   κδ. 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‘’ (Α΄-29), ως ισχύουν. 
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   κε. Του Ν.4354/2015 ‘’ Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων’’ (Α΄-176), ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
   κστ. Του π.δ. 118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’ (Α΄-150), κατά το μέρος που 
ισχύει. 
  κζ. Του π.δ. 215/2007 ‘’Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής’’ (Α΄-241). 
  κη. Του π.δ. 184/2009 ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων’’ (Α΄-213). 
  κθ. Του π.δ. 113/2010 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ (Α΄-194). 
   λ. Του π.δ. 178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ (Α΄-281).   
   λα. Του π.δ. 85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών’’ 
(A΄-141). 
  λβ. Του π.δ. 24/2015 ‘’Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων’’ (A΄-20). 
  λγ. Του π.δ. 73/2015 ‘’Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών’’ (Α΄-116). 
  λδ. Του π.δ. 123/2016 ‘’Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων’’ (Α-208). 
  λε. Του π.δ. 82/1996 ‘’ Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών’’ (Α΄-66), 
ως ισχύει.           
                 
 
   2. Τις αποφάσεις : 
 α. Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18369 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης ‘’Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ75)’’ (Β΄-1276). 
 β. Υπ’ αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ από 15-11-2005 του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
΄΄Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες΄΄ (Β΄-1590).  
 γ. Υπ’ αριθ. Π1/2380 από 18-12-2012 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, 
Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου ‘’Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων’’ (Β΄-3400).  
 δ. Υπ’ αριθ. Π1/2390 από 16-10-2013 του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ‘’Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’ (Β΄-2677). 
 ε. Την υπ’ αριθ. Υ 186 από 10-11-2016 του Πρωθυπουργού ‘’Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα’’ (Β΄- 3671 από 11-11-2016). 
 στ. Υπ’ αριθ. 7004/3/67 από 28-05-2015 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα 
υπηρεσιακά όργανα (Β΄-979), κατά το μέρος που ισχύει. 
  ζ. Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 28-12-2015 του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης ‘’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα’’ (B΄-
2884). 
 η. Υπ’ αριθ. 8028/1/305 – α’ από 06-12-2016 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) ‘’Σύσταση-
Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2016 - 2017’’. 
 θ. Υπ’ αριθ. 8028/1/515 – δ΄ από 26-02-2016 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Συγκρότηση Μόνιμων Επιτροπών 
Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών των υπό προμήθεια ειδών της Ελληνικής Αστυνομίας». 
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 ι. Υπ’ αριθ. 12179 από 02-07-2014 της Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, ‘’Καθορισμός 
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (…) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου’’ (Β΄-1893).  
 ια. Υπ’ αριθ. 20977 από 23.08.2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005’’ (Β΄-1673). 
 ιβ. Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10-9-2001 (ΦΕΚ B 1209) του Υπουργού Οικονομικών «Περί 
καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων». 
 ιγ. Υπ’ αρ. 8042/2/15 – ρ’ από 23-01-2016 Απόφαση Προϊσταμένου Κλάδου Οικονομικοτεχνικής 
Υποστήριξης και Πληροφορικής / Α.Ε.Α. «Απόρριψη τεχνικής προσφοράς επί του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού της υπ’ αρ. 1/2015 Διακήρυξης / Α.Ε.Α. – Ματαίωση των αποτελεσμάτων του 
ιδίου ως άνω διαγωνισμού και επανάληψη αυτού με τροποποίηση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών» 
(ΑΔΑ: 6ΓΓΖ465ΦΘΕ-8ΟΘ). 
 ιδ. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1774/16/918586 από 11-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης / 
Α.Ε.Α., με το οποίο αιτήθηκε εκ νέου την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη της παροχής υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας, για τα έτη 2016 (υπόλοιπο), 2017, 2018, με Α.Δ.Α.Μ. 16REQ004500205. 
 ιε. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8001/5/76 – μθ’ από 15- 05- 2016 έγγραφο του 1ου Τμήματος Προϋπολογισμού 
και Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικών / Α.Ε.Α.  
  ιστ. Την υπ’ αρ. 2/47531/ΔΠΓΚ από 11-07-2016 Απόφαση του Αναπ. Υπουργού Οικονομικών 
«Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης» (ΑΔΑ: 7ΔΑΒΗ-1ΝΟ) 
  
 3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8001/5/76-μθ’-1 από 26-07-2016 έγγραφο του 1ου Τμήματος της Δ-νσης 
Οικονομικών / ΑΕΑ, με το οποίο διαβιβάζεται η ως άνω (ιστ’) σχετική (Α.Δ.Α.Μ. 16REQ004851226) .          
 
 4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8001/5/76-μθ’-2 από 16-08-2016 έγγραφο του 1ου Τμήματος της Δ-νσης 
Οικονομικών / ΑΕΑ «Δαπάνη κάλυψης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέσω δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας» (Α.Δ.Α.Μ. 16REQ004956495) 
 
 5. Το υπ’ αριθ. (POL) 1774/16/1131555 από 09-06-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Μέσων 
και Τεχνολογικών Συστημάτων της Δ-νσης Τεχνικής Υποστήριξης/ΑΕΑ. . 
 
 6. To υπ’ αριθ. πρωτ. (POL) 1742/16/1718678 από 05-09-2016 έγγραφο του Δ/ντή Δ/νσης 
Οικονομικών / Α.Ε.Α. «Επαναδιαβίβαση Τεχνικών προδιαγραφών» . 
 
 7. Το υπ’ αριθ. (POL) 1774/16/1745034 από 08-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Μέσων 
και Τεχνολογικών Συστημάτων της Δ-νσης Τεχνικής Υποστήριξης/ΑΕΑ. «Αποστολή τεχνικών 
προδιαγραφών για την επανάληψη του διαγωνισμού παροχής Υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας». 
 
 8. Την υπ’ αριθ. Π1/542 από 4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα ‘’Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)’’. 
  
 9. Το υπ’ αριθ. 2/96667/0026 από 09-03-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τη διαδικασία 
ανάληψης υποχρέωσης, σε περίπτωση προμηθειών που πραγματοποιούνται βάσει συμφωνιών-
πλαίσιο. 
 
 10. Το γεγονός ότι το αντικείμενο της παρούσης αφορά στην παροχή υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας, οι οποίες (υπηρεσίες), αφενός είναι ταξινομημένες σε έναν κωδικό αριθμό αγαθών (CPV) 
ο οποίος καλύπτει το σύνολο των εν λόγω υπηρεσιών, όπως διαλαμβάνεται κατωτέρω στο Παράρτημα 
Α΄ της παρούσης και, αφετέρου, ως εκ της φύσεώς τους, παρέχονται ως ενιαίο σύνολο από έναν μόνο 
ανάδοχο για το εκάστοτε καθορισμένο από την εκτελεστική σύμβαση χρονικό διάστημα και, ως εκ 
τούτου η εκτελεστική σύμβαση που ήθελε συναφθεί δεν δύναται να διαιρεθεί σε τμήματα. 
  
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 
Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με τη διαδικασία «Συμφωνίας- 
Πλαίσιο» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας  - τιμής για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, 
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όπως αυτές διαλαμβάνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α΄ και Στ’ της παρούσας, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 

1. Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τέσσερις (4) ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών εφόσον 
υπάρξει επαρκής αριθμός αναδόχων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές 
που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία – Πλαίσιο και η 
συμφωνία πλαίσιο που θα συναφθεί θα εκτελεστεί με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 5 περ. γ΄ του 
άρθρου 39 του Ν. 4412/2016.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών 
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 
 

ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

 
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

   
 ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 
 

 
 
23 - 12 - 2016 
& 
Ώρα: 11.00 μ.μ. 
 
 

23 - 01 - 2017 
& 
Ώρα:08.00 π.μ. 

 
 
27 - 01 -2017 
  &  
Ώρα:15.00 μ.μ. 

 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»- . 
 

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  όπως περιγράφεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ της 
παρούσας από την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας 
στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας 
(π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά 
από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, αναβάλλεται για την πρώτη 
επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με 
τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή 
και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη 
νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή 
αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της 
προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.  

 
3.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενοι από την 

επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 97 του ν.4412/2016. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, 
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απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον 
ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους και με ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 
ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους.  
 
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, που είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
 α.   Κράτος - μέλος της Ένωσης, 
 β.   Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ,  
 γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το ν.2513/1997. 
 δ.  Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

      Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να 
λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί 
να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η εκτελεστική σύμβαση, στο μέτρο που η 
περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης. 

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 25 και του άρθρου 19 του Ν. 
4412/2016. 
  
     5. Μετά τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος της θα διενεργείται 
νέος διαγωνισμός (εφεξής: επαναδιαγωνισμός) από την ίδιο την Αναθέτουσα Αρχή για τη σύναψη 
των εκτελεστικών της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεων, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο 
Παράρτημα Γ΄ της παρούσας. Από τον ανωτέρω διαγωνισμό ανακηρύσσεται Ανάδοχος παροχής 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και υπογράφεται μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής εκτελεστική 
της Συμφωνίας-Πλαίσιο σύμβαση, της οποίας το τίμημα καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δεν 
είναι γνωστά εκ των προτέρων. Στις εν λόγω συμβάσεις  θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το είδος 
και τίμημα της προμήθειας, ο τρόπος εκτέλεσης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης κ.λ.π.  
Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή εκάστου προμηθευτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέσχε στη συμφωνία πλαίσιο.  
Η συμφωνία πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για τους Αγοραστές να παραγγείλουν 
αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.  
 
 6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα: 
α. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη σύναψη της Συμφωνίας 
Πλαίσιο και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της 
διακήρυξης. 
β. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη σύναψη της Συμφωνίας 
πλαίσιο και της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. 
γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία του ανταγωνιστικού 
διαλόγου / της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον υφίστανται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.  
 

 7. Αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι: 
α. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα 

αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 
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        (1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – 
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

(2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (EE L192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

(3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία 
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

(4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

(5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α' 166), 

(6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 
 Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

 Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως: 
(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και 

ΕΕ) τους διαχειριστές. 
(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής αν πρόκειται για οικονομικό φορέα Έλληνα πολίτη ή 
εγκατεστημένο στην Ελλάδα) και αυτό είτε έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή την 
εθνική νομοθεσία, είτε η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

γ. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. 

δ. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

ε. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. 

δ. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά τα διαλαμβανόμενα στη διάταξη του 
άρθρου 24 του ν.4412/2016. 
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ε. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 

στ. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής ή έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά που απαιτηθούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και των όρων της 
παρούσης. 

 ζ. Επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση. 

 η. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

θ. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016. 

ι. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 
 
 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Υποψήφιοι 
Ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 
4412/2016. Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
   
7.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι 
ως εξής : 
 

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν 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 Yποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ 
και ΚΗΜΔΗΣ, της Δ/νσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.  

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 Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Yποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ 
και ΚΗΜΔΗΣ , της Δ/νσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.  

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 
την Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 
7.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος. 
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7.3. 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. 
 
8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα, που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
8.1  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ»                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄   
8.2  «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ»         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄                                 
8.3  «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄        
8.4  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 
8.5  «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»                                                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
8.6  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄ 
8.7  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ΄ 
 
9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και 
συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων μέχρι 
και την 10-01-2017 και ώρα 15.00 . Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά 
στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής 
πληροφοριών-διευκρινήσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Ομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που, είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Επιπρόσθετα, κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του 
διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.  
 
10. Ο προσφέρων εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προδικαστική προσφυγή κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού ή εφόσον τέτοια προσφυγή έχει ασκηθεί και απορριφθεί, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την 
προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της 
διακήρυξης. 
 
11. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο και την Υπηρεσία Επίσημων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αντίστοιχα, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 
12. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ. 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Α΄ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΩΝ  ΠΡΟΣ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Κλάδος Οικονομικοτεχνικής 
Υποστήριξης και Πληροφορικής/Διεύθυνση Οικονομικών 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας, όπως με λεπτομέρεια αυτές (υπηρεσίες) περιγράφονται 
στο Παράρτημα ΣΤ΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» 
αυτής. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ  ΑΓΑΘΩΝ 
Ταξινόμηση κατά C.P.V. : 

 
64212000 - 5 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Έτη :  2016 (υπόλοιπο) - 2017 - 2018 

 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 
ΑΓΑΘΟ 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
 

#900.000,00# € , περιλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και 
του Φ.Π.Α. για τα τρία (3) έτη ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο, ήτοι 
#300.000,00# € ανά έτος 

 
Φ.Π.Α. 

 
Ο εκάστοτε ισχύων . 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 
 

 
Τακτικό προϋπολογισμό ετών 2016 - 2017 - 2018 του Ε.Φ. 
07-410 «Ελληνική Αστυνομία» - ΚΑΕ 0826 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ  - ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
- ΚΑΡΤΩΝ 

 
Η παράδοση των αναφερόμενων στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» υλικών, (ήτοι 
συσκευών - συνδέσεων - usb sticks κλπ), θα γίνει, με βάση τα 
οριζόμενα στο εν λόγω Παράρτημα (Στ’), εντός το αργότερο τριάντα 
(30) ημερών από την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης .   
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

Η παραλαβή των συσκευών - συνδέσεων - usb sticks θα γίνει κατά 
τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ», εντός ενός (1) μηνός από την 
παράδοση αυτών. 

 
ΤΟΠΟΣ   ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ - 
ΚΑΡΤΩΝ 
 

 
Η Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης / Διαχείριση Υλικού (Λ. 
Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ.: 13601 – ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), κατά τα 
ρητώς οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ». 
 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης / 
Α.Ε.Α. που εδρεύει στην Π. Κανελλοπούλου 4, 10177 - ΑΘΗΝΑ, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ΄ ‘’ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ’ αριθ. 17/2016 διακήρυξης Α.Ε.Α.  
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται 
στην εκτελεστική σύμβαση, αρχόμενο από την οριστική παραλαβή 
των σχετικών υλικών (συσκευών - συνδέσεων - usb sticks). 

 
  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ %) 

 

Ανάλυση: 
-0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 



    Διακήρυξη  17/2016 Α.Ε.Α. 

11 
 

υπέρ ΟΓΑ.  
-2,72% υπέρ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / Τ.Α.ΑΣ. (η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο  2% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 
-2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ. (η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 
 

 
ΦΟΡΟΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

Κατά την πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών  δεν 
προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
παρακράτηση  φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 του ν.4172/2013, ως 
ισχύει). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1.1. Τρόπος υποβολής και χρόνος ισχύος προσφορών. 
α. Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 
η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 92,93 και 96 του 
Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α’/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, οι προσφορές 
υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή, επί ποινή αποκλεισμού, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα,  κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φάκελου), στο 
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 
υποβολής μόνο έντυπης προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ως εκ τούτου ο σχετικός 
φάκελος δεν θα αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται στον προσφέροντα. 
β. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενοι από την επομένη 
της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, (ήτοι από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού). 
  - Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται, ως 
απαράδεκτη.   
  - Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. 
γ. Οι προσφέροντες επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς τους υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών (ήτοι, για τις τρεις κατηγορίες και, ανά κατηγορία, για το σύνολο 
των περιλαμβανομένων σε αυτή υπηρεσιών), όπως αυτές (υπηρεσίες) προσδιορίζονται σαφώς στα 
Παραρτήματα Α’ και Στ’ της παρούσης (ήτοι: συνδέσεις τύπου συμβολαίου, συνδέσεις τύπου 
προγράμματος κάρτας και συνδέσεις τύπου συμβολαίου ευρυζωνικής πρόσβασης). Η συμφωνία – 
πλαίσιο και, περαιτέρω, οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα συναφθούν δεν υποδιαιρούνται σε 
τμήματα, για τους εκτεθέντες ανωτέρω (βλ. υπ’ αρ. -10- στοιχείο του σκεπτικού της παρούσης) 
λόγους.  
 
1.2. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  

α.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
β.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» και 
γ.  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.] 
Επισημαίνονται τα εξής:  
-Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον προμηθευτή σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών. 
-Μέχρι την προσαρμογή της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών 
(υπο)φακέλων «δικαιολογητικών συμμετοχής» και «τεχνικής προσφοράς» (μετά την έκδοση 
αποφάσεων άρθρου 36 του ν. 4412/16), ανωτέρω (υπο)φάκελοι 1.2β και 1.2γ θα συνυποβάλλονται. 

 
1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»  
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  σύμφωνα με τα άρθρα 92 
και 93 του ν.4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
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λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
 
1.2.1.1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 
4412/2016 το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του 
Ν.1599/1986 (Α-75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Tο ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, παρέχεται 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο ως εξής: 
 α. Η αναθέτουσα αρχή: 
 (1) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την 
ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη 
διακήρυξη. 
 (2) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 
 (3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με 
κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με 
τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 
 β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

(1) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του 
και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el. Στην 
ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο 
του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 

(2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που 
έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο 
σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

(3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή 
η εκτύπωσή του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 
Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη 
λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα 
δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το 
eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

(4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά 
στην ιστοσελίδα). 

(5) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της 
προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
 γ. Η αξιολόγηση του ΕΕΕΣ γίνεται είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του 
αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el). 
 δ. Επισημαίνονται τα εξής:   
- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης υπογράφεται ψηφιακά και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
Το Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται φέροντας τις ψηφιακές υπογραφές όλων των μελών του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, καθώς και των προσώπων 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου (ψηφιακή υπογραφή Ε.Ε.Ε.Σ.) αφορά ιδίως:  
α. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
β. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά τους, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ένωση ή κοινοπραξία.  
- Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά και δεν πληροί τις αναγκαίες 
ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας ή δεν πληροί τις τεχνικές 
απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στο παράρτημα Στ΄ της παρούσας Διακήρυξης, μπορεί να 
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, προς τους 
οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, 
προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση ο  οικονομικός φορέας 



    Διακήρυξη  17/2016 Α.Ε.Α. 

14 
 

που υποβάλει  προσφορά, δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ. τον-υς οικονομικο-ούς φορεα-ίς στον-ους οποίο-ους 
θα στηριχτεί και επισυνάπτει χωριστό-α έντυπο-α  Ε.Ε.Ε.Σ., ψηφιακά υπογεγραμμένο-α από τον-ους 
οικονομικό-ους φορέα-εις που θα παράσχει-ουν στήριξη στον προσφέροντα. Το επισυναπτόμενο 
χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του οικονομικό φορέα που θα παράσχει στήριξη, υπογράφεται ψηφιακά,  χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Το Ε.Ε.Ε.Σ. του οικονομικού φορέα που θα παράσχει 
στήριξη, υπογράφεται από το-α μέλος-η του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
α.  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
β.  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  
- Ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ  καθώς επίσης και τους 
υπεργολάβους που θα προτείνει. Σ’ αυτή την περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει  
προσφορά, επισυνάπτει χωριστό-α έντυπο-α  Ε.Ε.Ε.Σ., ψηφιακά υπογεγραμμένο-α από τον-ους 
υπερογολάβο-ους. Το επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου, υπογράφεται ψηφιακά,  
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής και συμπληρώνεται ως προς τα μέρη I, II, III. Το 
Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου, υπογράφεται από το-α μέλος-η του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
α.  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
β.  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Το παρόν Ε.Ε.Ε.Σ. δεν απαιτείται να προσκομιστεί μόνο στην περίπτωση που οι υπεργολάβοι 
δηλώνονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν.4412/2016.  
 
1.2.1.2. Παρατηρήσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής:  
1. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής», που, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην 
Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο 
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) εντός σφραγισμένου φάκελου, στον οποίο θα 
αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία του οικονομικού φορέα και η αναθέτουσα αρχή, ο αριθμός της 
Διακήρυξης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα ειδικώς ζητούμενα από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά θα περιέχονται στον σφραγισμένο φάκελο, διαχωρισμένα σε τρεις (3) 
σφραγισμένους (υπο)φακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,  
«Τεχνική προσφορά» και «Έντυπα οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας. 
2.    Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 
1.2.2. Τεχνική προσφορά 
Στον (υπό)φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι: 
 
1.2.2.1. 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 τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει τα τυχόν απαιτούμενα από αυτές σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. prospectus, τεχνικά φυλλάδια, περιγραφή του τεχνικού – μηχανολογικού 
εξοπλισμού της επιχείρησης, καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της 
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ποιότητας  κλπ) ψηφιακά υπογεγραμμένα. Περαιτέρω, εφόσον από τις τεχνικές προδιαγραφές 
απαιτείται η προσκομιδή φύλλου συμμόρφωσης, αυτό πρέπει να δημιουργηθεί και συμπληρωθεί από 
τον προσφέροντα κατά τα ως άνω οριζόμενα (ήτοι με επισύναψη σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου). 
 
1.2.2.2. Τα δικαιολογητικά ή/και οι σχετικές δηλώσεις που απαιτούνται από το Παράρτημα ΣΤ΄ της 
παρούσας διακήρυξης «Τεχνικές Προδιαγραφές- Απαιτήσεις». 
 
1.2.2.3. Παρατηρήσεις επί της Τεχνικής Προσφοράς:  
1. 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 με διαβιβαστικό, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Οι τυχόν 
απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο συμμετέχοντες και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. Επισημαίνεται ότι τα τυχόν απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές 
ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (π.χ. τεχνικά φυλλάδια), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 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 αντίστοιχων εγγράφων (π.χ. 
prospectus κλπ) του κατασκευαστικού οίκου. 

 2. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου  «Τεχνική 
προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν 
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας 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 η έγγραφα που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
3. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τους 
συμμετέχοντες (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 
εντός σφραγισμένου φάκελου, στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία του οικονομικού 
φορέα και η αναθέτουσα αρχή, ο αριθμός της Διακήρυξης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. 
4. Η Ένωση/Κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, είτε 
από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας 
οικονομικών φορέων. 
5. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.4412/2016.  
6. Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας (Παράρτημα Στ’) αποτελούν απαράβατους όρους της 
παρούσας και συνεπώς προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από αυτές, απορρίπτεται, ως 
απαράδεκτη.  
 
1.2.3. Περιεχόμενα υποφακέλου « Οικονομική Προσφορά » 
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υποφάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην 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 
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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 η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της, στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω. 
  
 1.2.3.1.Τιμές 
Οι προσφέροντες επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς τους υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών (ήτοι, για τις τρεις κατηγορίες και, ανά κατηγορία, για το σύνολο 
των περιλαμβανομένων σε αυτή υπηρεσιών και για το συνολικό χρόνο ισχύος της συμφωνία - πλαίσιο) 
όπως αυτές (υπηρεσίες) προσδιορίζονται σαφώς στα Παραρτήματα Α’ και Στ’ της παρούσης, η οποία 
θα αναλύεται στα εξής:  
Για τη συγκριτική τιμή θα πρέπει να υποβληθεί στο ΕΣΗΔΗΣ από τον υποψήφιο ανάδοχο η 
συνολική τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων συνδέσεων (ήτοι για 100 συνδέσεις τύπου 
συμβολαίου, 840 συνδέσεις τύπου προγράμματος κάρτας και 60 συνδέσεις τύπου συμβολαίου 
ευρυζωνικής πρόσβασης), όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Στ΄ της παρούσης, η οποία 
(τιμή) θα αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο ισχύος της Συμφωνίας – πλαίσιο (τρία έτη).  
-Οι υποψήφιοι στην οικονομική τους προσφορά οφείλουν επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς 
τους να επισυνάψουν στο σύστημα ψηφιακά υπογεγραμμένο σε μορφή .pdf αναλυτικό πίνακα με την 
πάγια μηνιαία χρέωση ανά σύνδεση για καθένα από τα προσφερόμενα προγράμματα ανά 
τύπο προγράμματος, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Στ΄ της παρούσης. 
Σημειωτέον ότι η διαλαμβανόμενη στον εν λόγω πίνακα πάγια μηνιαία χρέωση ανά σύνδεση για 
καθένα τύπο προγράμματος, πολλαπλασιαζόμενη επί τον αντίστοιχο αριθμό συνδέσεων με βάση τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα Στ’ της παρούσης, θα αποτελεί τη συνολική μηνιαία χρέωση για το σύνολο 
των συνδέσεων που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα αυτό, η οποία με τη σειρά της πολλαπλασιαζόμενη 
επί 36 (μήνες ισχύος της Συμφωνίας – πλαίσιο) θα αποτελεί τη συνολική χρέωση για όλη τη διάρκεια 
της Συμφωνίας – πλαίσιο για το σύνολο των συνδέσεων ανά τύπο προγράμματος. Το άθροισμα των εν 
λόγω συνολικών χρεώσεων θα πρέπει να συμπίπτει με τη συγκριτική τιμή, όπως αυτή υποβλήθηκε 
από τον υποψήφιο ανάδοχο. 
 
 1.2.3.2. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  
α. Συνολική τιμή προσφοράς σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 
είδους δαπανών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄. Οι τιμές θα πρέπει να  δίδονται  μόνο σε ΕΥΡΩ 
για  παροχή των υπηρεσιών, στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, θα 
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της 
τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 
υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.    
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται μία 
συνολική τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
β. Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 
σύστημα. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες 
καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (πχ 
τεμάχια σε περίπτωση προμήθειας, συνολική αξία, ΦΠΑ) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του 
ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση. Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών, ως «τιμή 
μονάδος», νοείται η συνολική τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών, ως αναλύεται 
ανωτέρω (στοιχείο .α. παρούσης παραγράφου και παράγραφος 1.2.3.1 παρόντος παραρτήματος). 
γ. Στη συνολική τιμή προσφοράς (συγκριτική τιμή) περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 
υποψηφίου αναδόχου παρέχοντος υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, όπως αυτές προκύπτουν από τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα Στ’ της παρούσης, και πέραν αυτής (συγκριτικής τιμής) ουδεμία άλλη 
οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση μπορεί να εγερθεί. 
δ. Η προσφερόμενη τιμή ανά υποείδος περιλαμβάνει τις κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά 
αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας. 
ε. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 
λόγο (Λ) της συγκριτικής τιμής προς τη βαθμολογία της. 
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στ.  Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς 
ΦΠΑ. 
ζ. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά την ενδεικτική εκτιμώμενη αξία (βλ. Παράρτημα Α’ παρούσης). 
 
 1.2.3.3.  Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις  
α. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για 
εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του 
προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.  
β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή 
δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ οφείλουν να 
δηλώσουν με την οικονομική τους προσφορά ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι 
αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του 
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Η εν λόγω δήλωση 
πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, κατά περίπτωση, και δεν απαιτείται 
θεώρηση. 
γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 
προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά 
την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και 
εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. 
στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

 
 1.2.3.4.  Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται 
λεπτομερώς οι προσφορές πριν από την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα 
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες εξηγήσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 88 του ν.4412/2016. 
 
 1.2.3.5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
 1.2.3.6. Προσφορές, που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 1.2.3.7. Για τη σύναψη της Συμφωνίας-Πλαίσιο, οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση το κριτήριο 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας - τιμής υπό τον όρο ότι πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας. Μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική κατάταξη των προσφορών, θα αναδειχθούν 
τέσσερις (4) ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός αναδόχων που 
πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, 
οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία – Πλαίσιο. Ήτοι (ως περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα): 
 
 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Ανάδοχοι Ενδεικτική- Προσφερόμενη 
τιμή 

 
1. 
 

Παροχή υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας 

 
1…….. 
2…….. 
3…….. 
4…….. 

 
1..…… €    
2….…. €  
3…….. €    
4……   € 

 
 

 
1.2.3.8. Για τη διαδικασία των εκτελεστικών της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεων (call-offs) από την 
Αναθέτουσα Αρχή, απαιτείται η υποβολή νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας - τιμής. Νοείται ότι η τιμή κατακύρωσης, αφενός δεν υπόκειται σε καμιά μεταβολή κατά τη 
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διάρκεια ισχύος της εκτελεστικής σύμβασης και, αφετέρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική 
τιμή με την οποία ο προσφέρων συμμετέσχε στη συμφωνία-πλαίσιο. 
 
 1.2.3.9. Επισημαίνονται τα εξής: 
-Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα.  
-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 με διαβιβαστικό, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Οι τυχόν 
απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο συμμετέχοντες και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
- Η Ένωση/Κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, είτε 
από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό.  
-Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Έντυπα οικονομικής προσφοράς», που, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην 
Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο 
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) εντός σφραγισμένου φάκελου, στον οποίο θα 
αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία του οικονομικού φορέα και η αναθέτουσα αρχή, ο αριθμός της 
Διακήρυξης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα ειδικώς ζητούμενα από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά θα περιέχονται στον σφραγισμένο φάκελο, διαχωρισμένα σε τρεις (3) 
σφραγισμένους (υπο)φακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,  
«Τεχνική προσφορά» και «Έντυπα οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας. 
 
1.2.4. Γενικές επισημάνσεις 
-Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα μήνες (12) μήνες, προσμετρούμενοι από την 
επομένη της διενέργειας της διαγωνιστικής ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
-Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της  
Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
-Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
-Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  
-Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
-Προσφορές υπό αίρεση, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
-Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 91 του ν.4412/2016. 

 
1.2.5. Παραλαβή υλικών και παρεχόμενων υπηρεσιών - παρακολούθηση - πληρωμή 
1.2.5.1. Παράδοση & Παραλαβή των υλικών - Παραλαβή των παρεχόμενων Υπηρεσιών 
α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω περιγραφέντα προϊόντα στον τόπο, το χρόνο 
και με τον τρόπο που ορίζεται στα Παραρτήματα Α΄ και Στ΄ της παρούσης, καθώς και στη συναφθείσα 
εκτελεστική σύμβαση. Η οριστική παραλαβή των εν λόγω υλικών, με την έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής, θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ολοκληρωτικής 
παράδοσης αυτών, με βάση τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Α’ και Στ’ της παρούσης, από αρμόδια 
επιτροπή που θα ορισθεί με απόφαση της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης / Α.Ε.Α. .  
β. Η παραλαβή και παρακολούθηση της εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης, καλής εκτέλεσης και παραλαβής των υπηρεσιών 
που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση του Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης / 
Α.Ε.Α. (ως καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία) και η οποία (επιτροπή) είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, και για 
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016. 
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γ. Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στην εκτελεστική σύμβαση, 
αρχόμενο από την οριστική παραλαβή των σχετικών υλικών (συσκευών - συνδέσεων - usb sticks).Η 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και η 
παρακολούθηση της εκτέλεσης των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται κάθε ημερολογιακό 
μήνα απολογιστικά, και, ειδικότερα, θα πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, για τις 
παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα. 
δ. Ως προς τα λοιπά θέματα της εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης παροχής υπηρεσίας ισχύουν οι 
διατάξεις του ν. 4412/2016.  
 
1.2.5.2. Τρόπος Πληρωμής 
α. Η πληρωμή των παρασχεθεισών από τον ανάδοχο υπηρεσιών, δυνάμει της εκτελεστικής σύμβασης, 
θα γίνεται κάθε μήνα με την τιμολόγηση αυτών, απολογιστικά, (εξόφληση του 100% της μηνιαίας 
τμηματικής παράδοσης) μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής των τιμολογίων του αναδόχου, καθώς και όλων των απαιτούμενων νομιμοποιητικών 
εγγράφων στην αρμόδια Υπηρεσία και μόνο μετά την έκδοση σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης, Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής των Υπηρεσιών. Η πληρωμή 
των υπηρεσιών θα λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ.5 της Παραγράφου Ζ΄ 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του Ν.4152/2013 και 
στην υπ’ αρ. 46274 από 26-9-2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας. 
β. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης /Α.Ε.Α. υποχρεούται να μεριμνήσει για τη συγκρότηση-σύσταση 
Επιτροπής Παρακολούθησης, Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
 γ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής τα σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγουμένου μηνός 
τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής που τον αφορούν στη Δ/νση Οικονομικών / Α.Ε.Α., η 
οποία στη συνέχεια θα τα αποστείλει στο Τμήμα 6ο της Δ-νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α., από όπου θα 
αποστέλλονται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) για την εκκαθάριση της δαπάνης. Η πληρωμή 
θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια Υπηρεσία 
Δημοσιονομικού Ελέγχου.  
 δ. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 
200 του ν. 4412/2016 και την με αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομίας & Οικονομικών.   
ε. Τα τιμολόγια για την εκάστοτε τμηματική πληρωμή στο σύνολό τους δεν μπορεί να υπερβούν το 
συνολικό προσφερόμενο τίμημα για την υλοποίηση του συνόλου της τεχνικής προσφοράς του 
αναδόχου που αφορά τη συμβατική διάρκεια του έργου, όπως αυτή (διάρκεια) θα καθοριστεί από την 
εκτελεστική σύμβαση.  
στ. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί των τιμολογίων και με την αξία των τελών 
χαρτοσήμου της σύμβασης που θα συναφθεί (σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και 
σχετικές εγκυκλίους του Υπ. Οικονομικών).   
  ζ. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0826 «Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας» του 
Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικών 2016 - 2017 - 2018 του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία». 
 η. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δε μπορεί να γίνεται προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής αυτών. 
   
 
2.Α.  ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ           

I. Παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
και «Τεχνική προσφορά» από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.  

II.Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατ’ αρχήν αποδοχή/απόρριψη των προσφορών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού 
ελέγχει, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.2.1 του παρόντος παραρτήματος και εισηγείται για 
την κατ’ αρχήν αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών προς την Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και 
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Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.), η οποία γνωμοδοτεί ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, προκειμένου στη συνέχεια η Υπηρεσία να αποφανθεί σχετικά και να 
εγκρίνει την αποστολή τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών.  

III.Έλεγχος και αξιολόγηση - βαθμολόγηση  των τεχνικών προσφορών από την Πρωτοβάθμια 
Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
Ακολουθεί γνωμοδότηση από την ίδια επιτροπή επί της πληρότητας και της νομιμότητας των 
δικαιολογητικών και περί του αποδεκτού ή μη των τεχνικών προσφορών, καθώς επίσης και την 
βαθμολόγηση των τεχνικά αποδεκτών προσφορών, προκειμένου το αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής να αποφανθεί εντέλει για το ποιες από τις κατ’ αρχήν αποδεκτές προσφορές 
είναι τεχνικά αποδεκτές και να εγκρίνει την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών τους.  

IV.Αποσφράγιση των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, οι προσφορές 
των οποίων έγιναν τεχνικά αποδεκτές από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης 
Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.). 

V. Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών. Η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού αξιολογεί τις 
αποσφραγισθείσες οικονομικές προσφορές κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και 
σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 86 και 100 του Ν.4412/2016.  
Κατά τα ανωτέρω στάδια, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω 
της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς 
φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς, όταν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Για την αποσαφήνιση – 
συμπλήρωση πληροφοριών και δικαιολογητικών ισχύουν τα καθοριζόμενα στο ίδιο ως άνω άρθρο. 

VI.Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ειδοποιείται εγγράφως ο οικονομικός φορέας 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει,  σύμφωνα 
με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016,  εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίηση 
αυτής (έγγραφης ειδοποίησης), τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα (Κεφ. 4 
Παραρτήματος Β΄). 

VII.Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της κατακύρωσης από 
τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών. Στη συνέχεια η Υπηρεσία  
εισηγείται για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στη Μόνιμη Επιτροπή 
Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.), η οποία γνωμοδοτεί επί της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, 
της πληρότητας και της νομιμότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προκειμένου το αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής να αποφανθεί εντέλει για την κρίση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

VIII.Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 100, 102, 103, 104,105 και 106 του Ν.4412/2016.    
 

2.Β. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.   
  Κατά την ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
 Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και 
«Τεχνική Προσφορά» οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ακολούθως, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
και αποσφράγισης προσφορών παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα απαιτούμενα, κατά 
περίπτωση, σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην 
Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «Έντυπα δικαιολογητικά 
συμμετοχής» και «Έντυπα τεχνικής προσφοράς», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από αυτή 
(επιτροπή) όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο. Οι (υπο)φάκελοι, που τυχόν 
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προσκομιστούν, με την ένδειξη «Έντυπα οικονομικής προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, 
μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
 Σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας διενεργείας του διαγωνισμού, η 
αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φάκελων «Οικονομική 
Προσφορά» των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο και οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποκτούν πλέον ηλεκτρονική πρόσβαση για ενημέρωση στο 
περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Στη συνέχεια η επιτροπή 
αποσφραγίζει τον φάκελο, που περιέχει τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «Έντυπα οικονομικής 
προσφοράς» καθώς και τους υποφακέλους αυτούς (εάν τυχόν υπάρχουν και για όσες προσφορές δεν 
έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο). Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται  
από την επιτροπή ανά φύλλο. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016. 
 
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 
της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως : 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 
τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών . 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών. 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 
 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΣΤΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ   ΠΛΑΙΣΙΟ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ      
- Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς 
στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινοί ανάδοχοι), εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται 
στις παραγράφους 4.1 και 4.2, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν εμπίπτουν στους λόγους 
αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016, καθώς επίσης και ότι τηρούν 
τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 .  
- Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται (από τους προσφέροντες) στην αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί 
το διαγωνισμό (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 
και σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όσοι 
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 
- Αν, κατά τον έλεγχο των εν λόγω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016  είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης όπως 
έχει οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε. Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των 
αναδόχων.  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται.  
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- Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης που έχει οριστεί στην παρούσα 
Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Η 
ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των αναδόχων. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  
- Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που έχουν 
οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και με την παρούσα Διακήρυξη, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου 
ανάθεσης όπως έχει οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να  λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι τη συμπλήρωση 
του αριθμού των αναδόχων. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
επιλογής όπως έχουν οριστεί με την παρούσα Διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.  
- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
από την προκηρυχθείσα και συγκεκριμένα μέχρι ποσοστού 30%, για διαγωνισμούς 
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέχρι ποσοστού 15% 
για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας και μέχρι ποσοστού 50%, στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Διακήρυξη 
ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή από τον προμηθευτή. 
 
4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 
υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά 
περίπτωση είναι: 
 4.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή η διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
που είναι εγκαταστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α)    συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β)   δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα,  
γ)    απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 



    Διακήρυξη  17/2016 Α.Ε.Α. 

23 
 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 4.1.2  Πιστοποιητικό/βεβαίωση από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, δεν έχει υπαχθεί σε ειδική εκκαθάριση, δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 
 4.1.3    Πιστοποιητικό/βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό μητρώο (επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 
XI του Προσαρτήματος Α΄  του Ν.4412/2016), από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, καθώς επίσης και το ειδικό επάγγελμα τους.  
 4.1.4  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι  Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, από το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει 
ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές, τόσο της κύριας όσο και 
της επικουρικής ασφάλισης.   
 4.1.5  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.  
 4.1.6    Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής – εκπροσώπησης του διαγωνιζόμενου, ήτοι: 
 α. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, 
ειδικότερα το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού, καθώς και τα ισχύοντα στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος, ο  Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε., όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το συμμετέχον νομικό πρόσωπο, 
καθώς και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, εάν αυτή δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου, καθώς 
και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση αυτών 
(π.χ. παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο / 
εκπρόσωπό τους).  
 β. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει Έναρξη Επιτηδεύματος από την 
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  
 γ. Εάν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός οφείλει να καταθέσει βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο 
συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 δ. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τότε υποβάλλονται: 
-    Για κάθε μέλος όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία, ήτοι της 
παραγράφου 4.1.6.(α, β, γ), κατά περίπτωση. 
-   Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από την οποία προκύπτει η 
έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό. 
- Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο συστήνεται η 
Ένωση/Κοινοπραξία και προσδιορίζεται με σαφήνεια η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους). Στο εν λόγω συμφωνητικό 
δηλώνεται και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Επίσης τα Μέλη δηλώνουν από κοινού ότι 
αναλαμβάνουν εις ολόκληρον και αλληλλέγγυα την ευθύνη για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης, η οποία θα εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης.  
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4.1.7. Επισημαίνονται τα εξής: 
-Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε 
μορφή .pdf  τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, οφείλει-ουν να το προσκομίσει-ουν το-α μέλος-η του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σ’ αυτό και ιδίως: 
 α.   οι Διαχειριστές όταν ο οικονομικός φορέας είναι Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη 
Εταιρία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,   
 β.    ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρεία.  
-Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι συνεταιρισμός, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται να 
προσκομίσει πιστοποιητικό/βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
-Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι ένωση προμηθευτών/κοινοπραξία, τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, προσκομίζονται για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση 
προμηθευτών/κοινοπραξία. 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών 
φορέων, θα πρέπει να προσκομίσει τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, των παραγράφων  
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 και 4.1.6. και για τον οικονομικού φορέα από τον οποίο θα λάβει 
στήριξη.  
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών 
φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση 
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
- Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να προσκομίσει τα ανωτέρω 
αναφερόμενα δικαιολογητικά, της παραγράφου 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 και 4.1.6. και για τον 
υπεργολάβο, καθώς και σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. συμφωνητικό) της σχέσεώς του με τον 
υπεργολάβο.  
- Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το  
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 και 4.1.6., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
 4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 4) 
αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι: 
4.2.1. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 
4.2.2. Ισολογισμοί της τελευταίας τριετίας, έτη 2013, 2014 και 2015 (σε περίπτωση μη τήρησης 
ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα 
οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο 
για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης που αναφέρεται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας Διακήρυξης. Εάν η επιχείρηση 
λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για 
όσο χρόνο λειτουργεί. 
 
Επισημαίνεται ότι: 
- Σε περίπτωση επίκλησης της στήριξης στις ικανότητες άλλου φορέα τα ανωτέρω αναφερόμενα στις 
παραγράφους 4.2.1 και 4.2.2 δικαιολογητικά, υποβάλλονται και για το φορέα, ο οποίος θα θέσει στη 
διάθεση του υποψήφιου προμηθευτή τους αναγκαίους πόρους. 
- Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να προσκομίσει τα ανωτέρω 
αναφερόμενα στις παραγράφους 4.2.1 και 4.2.2 δικαιολογητικά, και για τον υπεργολάβο. 
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- Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά στις παραγράφους 4.2.1 και 4.2.2, προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, ελέγχονται όμως για τους συμμετέχοντες σε ένωση / κοινοπραξία αθροιστικά. Σε 
περίπτωση που ένα μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα 
υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 
 

 
5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» των 

προσφερόντων στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές και δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπεβλήθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
που αποσφραγίσθηκε. 

  
      6.  ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

α. Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
μέχρι και την 31.12.2016, ισχύουν οι διατάξεις του ν.3886/10 (Α΄-173) «Δικαστική προστασία κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 ν.4055/12 
(Α΄-51). 

Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις προδικαστικές προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περ. β’ παραγράφου 2 άρθρου 6 του ν. 4155/2013, 
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 
μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω 
έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση 
αποστολής με ταχυδρομείο, ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα 
του ταχυδρομείου. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. Π1/2390 από 16.10.2013 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ‘’Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’ (Β΄-2677). 

Μετά την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 
της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

β. Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
μετά την 01.01.2017, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345 έως 374 του ν.4412/2016 και οι 
παράγραφοι 7, 8 και 11 του άρθρου 379 του ν.4412/2016.  

 
 7. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το 
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνει, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν.4412/2016, με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης και, περαιτέρω, απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 131 του ν.4412/2016. 
 
 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
-Εγγύηση Συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό για την σύναψη Συμφωνίας - πλαίσιο δεν 
απαιτείται. 
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-Για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου 
υπογραφεί αυτή, να καταθέτουν εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) 
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας-Πλαίσιο, η οποία να καλύπτει το 
0,5% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο χωρίς Φ.Π.Α., κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και η οποία θα αποδεσμεύεται 
ισόποσα και αναλογικά, κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.   
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο 
υπόδειγμα και, σε κάθε περίπτωση, να περιέχει κατ’ ελάχιστο τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 στοιχεία. 
-Για την καλή εκτέλεση των όρων των εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας-Πλαίσιο, οι 
ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των προς 
υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας- Πλαίσιο πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, 
δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας-Πλαίσιο, πρέπει να είναι 
σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και, σε κάθε περίπτωση, να περιέχει κατ’ ελάχιστο τα 
διαλαμβανόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 στοιχεία. 
- Εγγυητική επιστολή  καλής λειτουργίας  των εκτελεστικών της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεων για 
τις προσφερόμενες συσκευές, με βάση τα οριζόμενα στο Παράρτημα Στ’ των τεχνικών προδιαγραφών. 
Σε περιπτώσεις, όπου απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ή συντήρησης των ειδών, σαν χρόνος 
εγγύησης καλής λειτουργίας ή συντήρησης ισχύει ο αναγραφόμενος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ των 
τεχνικών προδιαγραφών. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται 
για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του 
και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλωσίμων υλικών. Ο ανάδοχος ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση, είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα που έχει υποστεί 
φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του . Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το 0,2% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, για την εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών. Η εγγύηση αυτή θα 
κατατίθεται στη Δ/νση Οικονομικών /Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πριν από την αποδέσμευση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τελική εξόφληση του προμηθευτή, θα ισχύει 
τρείς (3) μήνες επιπλέον από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και θα είναι σύμφωνη 
με το διαλαμβανόμενο υπόδειγμα στο Παράρτημα Ζ’ της παρούσης.  
 
Παρατηρήσεις επί των εγγυητικών επιστολών  

-Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη-μέλη 
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το 
Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα 
των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση. 
-Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα 
υποδείγματα. 
-Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας οι εγγυητικές επιστολές μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων 
των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην όμως τότε θα περιλαμβάνει 
όρο ότι η εγγυητική καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας, τα οποία 
(μέλη) θα αναφέρονται στο σώμα της. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016  και στην παράγραφο 1.2.3 
του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. 
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 9. ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ 
-Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, οι ανάδοχοι υποχρεούνται 
να προσέλθουν για την υπογραφή της συμφωνίας - πλαισίου, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα 
υπογράψει τη συμφωνία - πλαίσιο.  
-Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη συμφωνία - πλαίσιο, κατά τα ανωτέρω, κηρύσσεται 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
αναλόγως τα οριζόμενα του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  
-Το κείμενο της συμφωνίας – πλαισίου κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων 
ή παραδρομών. 
-Η συμφωνία - πλαίσιο, που ήθελε συναφθεί, μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 132 και 201 του Ν.4412/2016. 
-Πέραν των ανωτέρω, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο 
άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ιδίου άρθρου. 
-Σχέδιο της συμφωνίας – πλαισίου θα αποσταλεί για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 
κατά τις οικείες διατάξεις. 
 
 
 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν 
σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-πλαίσιο. 
 Επίσης οι ανάδοχοι έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν την τήρηση της ως άνω απαίτησης 
από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν 
κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.  
 
 
 11.  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 

Η παρούσα διακήρυξη, η συμφωνία - πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα καταρτισθούν με 
βάση αυτή, καθώς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Για κάθε διαφορά/διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της 
εκτελεστικής σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής, υπάγεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων (Αθηνών). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ’ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
    1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΤΟΥ  ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
α. Δικαίωμα συμμετοχής στον επαναδιαγωνισμό έχουν οι ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών που 
έχουν υπογράψει τη Συμφωνία-Πλαίσιο, οι οποίοι μετά από Πρόσκληση που τους αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά από την Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός 10 ημερών,  ηλεκτρονικά 
φάκελο με νέα κλειστή οικονομική προσφορά. 
 
β. ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

 
γ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους εν λόγω ενδιαφερόμενους αναδόχους παροχής υπηρεσιών 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του επαναδιαγωνισμού, αυτές παρέχονται το 
αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Τα ανωτέρω αιτήματα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εντός δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της 
προαναφερόμενης Πρόσκλησης και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών 
που υποβάλλονται εκτός της προαναφερόμενης προθεσμίας δεν εξετάζονται. Ομοίως, δεν 
εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας 
διενέργειας του διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.   
δ. Αν κάποιος ανάδοχος παροχής υπηρεσιών που υπέγραψε τη Συμφωνία – πλαίσιο, δεν υποβάλει 
προσφορά, καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο 
και η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους αναδόχους μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής 
σύμβασης με το μειοδότη ανάδοχο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 
ε. Ο ανάδοχος παροχής υπηρεσιών που υπέγραψε τη Συμφωνία – πλαίσιο δύναται να μην υποβάλει 
προσφορά σε έναν ή περισσότερους επαναδιαγωνισμούς για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση 
αυτή, ο εν λόγω ανάδοχος συνυποβάλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του 
αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από τον Αγοραστή, ο οποίος αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω 
ηλεκτρονικού εγγράφου τον ανάδοχο. 
στ. Σε περίπτωση που κανείς εκ των ως άνω αναφερθέντων αναδόχων δεν υποβάλει προσφορά, η 
επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία ματαιώνεται. 
 
 

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 
η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 92, 93 και 96 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Α’/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή 
των ως άνω διατάξεων, οι προσφορές υποβάλλονται και  σε έντυπη μορφή, επί ποινή αποκλεισμού, 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό στο οποίο θα 
αναγράφονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα,  κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 
σφραγισμένου φάκελου), στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής μόνο έντυπης προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη και 
ως εκ τούτου ο σχετικός φάκελος δεν θα αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται στον προσφέροντα. 
 
2.2 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

         
ΗΜΕΡΑ                     
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.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 η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β΄ της 
παρούσας διακήρυξης.  
 
2.3 Κατά την υποβολή των προσφορών, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 79, προκειμένου οι 
οικονομικοί φορείς να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως 
έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία – πλαίσιο (άρθρο 39 παρ. 8 περ. α΄ ν. 
4412/2016). Προς τούτο, στον ίδιο ως άνω ηλεκτρονικό φάκελο συνυποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (75/Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι 
οι ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία-Πλαίσιο εξακολουθούν να 
πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης βάσει της 
οποίας συνήφθη η Συμφωνία-Πλαίσιο (όπως ορίζονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας) . Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά 
από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζονται στην παρ. 1.2.3 του παραρτήματος 
Β΄ της παρούσας Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει στη Συμφωνία-
Πλαίσιο.  
 
  

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, -άλλως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 
π.μ.-, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών.  
 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, σύμφωνα με την 
παρούσα Διακήρυξη και το ν.4412/2016 και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κηρύσσεται 
προσωρινός ανάδοχος. 
 
 
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ 

Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 

 6.1 Κατακύρωση: Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ο επιλεγείς ανάδοχος 
παροχής υπηρεσιών ειδοποιείται εγγράφως να υποβάλει, σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίηση αυτής (έγγραφης 
ειδοποίησης), επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφ. 4 του Παραρτήματος Β’ της παρούσης (παρ. 4.1 και 
4.2 του Παραρτήματος Β΄), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
 

6.2 Σύναψη εκτελεστικής σύμβασης:  
6.2.1. Πριν από την ανάθεση κάθε εκτελεστικής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον 
προσφέροντα στον  οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα 
σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, και, κατά περίπτωση το άρθρο 82. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 79.  
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6.2.2. Προκειμένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση, ο ανάδοχος παροχής υπηρεσιών 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με την παρ. 7 
του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης και τα εκάστοτε οριζόμενα στο ν.4412/2016. Η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια 
Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.   
 

 
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  

 
7.1 Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2.3. 
παρόντος παραρτήματος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλει εγκαίρως και 
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα από την 
κείμενη νομοθεσία και τη διακήρυξη έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαισίου του 
μειοδότη και η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο παροχής υπηρεσιών με την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 
 
7.2 Όταν ο ανάδοχος παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία και τη διακήρυξη έγγραφα και 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαισίου του μειοδότη και η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο 
παροχής υπηρεσιών με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 
 
7.3. Αν, κατά τον έλεγχο των εν λόγω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
συμφωνίας-πλαισίου του μειοδότη και η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο παροχής υπηρεσιών με 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του ν. 4412/2016. 
 
7.4 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που έχουν 
οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και με την παρούσα Διακήρυξη, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
συμφωνίας-πλαισίου του μειοδότη και η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο παροχής υπηρεσιών με 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του ν. 4412/2016. 
 
7.5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ποσότητα από την προκηρυχθείσα και συγκεκριμένα μέχρι ποσοστού 30%, για διαγωνισμούς 
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέχρι ποσοστού 15% 
για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας και μέχρι ποσοστού 50%, στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Διακήρυξη 
ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή από τον προμηθευτή. 
 
7.6.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ιδίως: άρθρο 103). 
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8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

8.1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να προσέλθει για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα 
υπογράψει αυτή.  
 
8.2. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την εκτελεστική σύμβαση κατά τα ανωτέρω, 
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση - ανάθεση που έγινε στο όνομά του, καταπίπτει υπέρ 
του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας - πλαισίου και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης όπως έχει οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (ιδίως: άρθρο 105). 
 
8.3. Το κείμενο της εκτελεστικής σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων 
ή παραδρομών. 
 
8.4. Σχέδιο της εκτελεστικής σύμβασης θα αποσταλεί για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις. 
 
8.5. Η εκτελεστική σύμβαση που ήθελε συναφθεί, μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 132 και 201 του Ν.4412/2016. 
 
8.6. Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 
 
8.7. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 203 του 
ν.4412/2016 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ιδίου άρθρου. 
 
8.8. Κατά τα άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
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Π ΑΡ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ’ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ  
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΗ ΣΧΕΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 
 
 

 
1. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αξιολογούνται 

μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της 
Διακήρυξης.  

       Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας – τιμής, είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο  [ Λ ] της συγκριτικής τιμής της 
προσφοράς προς τη βαθμολογία της. 

 
Λ

= 
Συγκριτική τιμή 
Σταθμισμένη  βαθμολογία 

 
 

 - Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής (Τ) θα ληφθεί υπόψη η τιμή προσφοράς, ως αυτή 
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Β’ της παρούσης, ήτοι ως η συνολική τιμή για το σύνολο των 
προσφερόμενων συνδέσεων (βλ. ειδικότερα υπ΄ αρ. 1.2.3.1. όρο ως άνω Παραρτήματος) 
  
- Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα Κριτήρια Αξιολόγησης, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ΄  “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ”. 

 
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 86 του ν.4412/2016. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ε’ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 

υποχρεώσεων του παρόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή 
Νομικό πρόσωπο. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ αυτού και μόνο 
του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

3. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας των ειδών / παροχής των 
υπηρεσιών και δικαιούται να τις αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους 
συμμετέχοντες. 

4. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε 
μισθωτού του παρόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής του 
παρόχου. 

5. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 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. 

6. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών φυλλαδίων 
που δύναται να υποβληθούν και στην αγγλική. Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά 
πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης 
για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄-188). 

7. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε αρχή και θα έχουν ως συνέπεια αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων (πλην ΦΠΑ), 
τελών κλπ.  

8. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 
ξενόγλωσσου. 

9. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στις διαδικασίες αποσφράγισης, εφόσον επιθυμούν, 
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν εντύπως στην Υπηρεσία, εντός χρονικού 
διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της 
αποσφράγισής τους.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ΣΤ΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

     Αριθμός Διακήρυξης:    17 /2016 
 
 

 
1. Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας - Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και 
Απόδοσης: 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1.1 Η προμήθεια αφορά σε 1000 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες θα 
χωρίζονται σε τρείς (3) κατηγορίες προγραμμάτων χρήσης-χρέωσης.  
Α) 100 συνδέσεις τύπου συμβολαίου.  
Β) 840 συνδέσεις τύπου προγράμματος κάρτας, 
Γ) 60 συνδέσεις τύπου συμβολαίου ευρυζωνικής πρόσβασης (mobile 
broadband). 

Ναι 

1.2 Για την (Α) και (Β) κατηγορία να παρέχεται η δυνατότητα στον τελικό 
χρήστη να πραγματοποιεί κλήσεις τηλεφωνίας προς:  
α. Εθνικούς προορισμούς σταθερής τηλεφωνίας,  
β. Εθνικούς προορισμούς κινητής τηλεφωνίας,  
γ. Διεθνείς προορισμούς (κινητά/σταθερά) σε όλες τις χώρες του κόσμου,  
δ. Προς δορυφορικούς προορισμούς. 

Ναι 

1.3 Για την (Α) και (Β) κατηγορία να παρέχεται η δυνατότητα αποστολής 
γραπτών μηνυμάτων (sms) και (mms) στους προαναφερόμενους 
προορισμούς καθώς και διακίνησης δεδομένων (data). 

Ναι 

1.4 Για την (Α) και (Β) κατηγορία, η τιμολόγηση να πραγματοποιείται ανά 
δευτερόλεπτο και με ενιαία τιμή για κλήσεις και αποστολή γραπτών 
μηνυμάτων προς εθνικούς προορισμούς σταθερής τηλεφωνίας και εθνικούς 
προορισμούς κινητής τηλεφωνίας. Να αναφερθεί ο ελάχιστος χρόνος 
χρέωσης ανά κλήση σε δευτερόλεπτα. 

<=60 

1.5 Για την (Α) και (Β) κατηγορία να παρέχεται η δυνατότητα απεριόριστης 
δωρεάν επικοινωνίας μεταξύ των υπό προμήθεια ενδοεταιρικών 
υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων. 

Ναι 

1.6 Να παρέχεται στον Αγοραστή, χωρίς χρέωση, η δυνατότητα ελέγχου 
(λογαριασμών - κλήσεων - στατιστικών) ανά σύνδεση, μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. 

Ναι 

1.7 Για την (Α) και (Β) κατηγορία να παρέχεται η δυνατότητα να 
καθοριστούν από τον Αγοραστή φραγές (κλήσεων - μηνυμάτων), τόσο σε 
ατομικό επίπεδο όσο και σε ομάδες χρηστών ακόμα και σε συγκεκριμένες 
χρονικές περιόδους και σε κατηγορίες κλήσεων ή αποδεκτών SMS, χωρίς 
χρέωση και όποτε αυτό απαιτηθεί. 

Ναι 

1.8 Για την (Α) και (Β) κατηγορία να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς 
αριθμού (φορητότητα) από άλλη Εταιρεία, χωρίς χρέωση, και να επιδοτείται 
η σύνδεση αυτή. Σε περίπτωση φορητότητας πολλών συνδέσεων αυτή να 
υλοποιείται με ενιαία αίτηση του Αγοραστή. 

Ναι 

1.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει νέους αριθμούς σύνδεσης, χωρίς 
χρέωση, προς κάλυψη - αντικατάσταση υφιστάμενων αριθμών που 
μεταβιβάζονται σε άλλον πάροχο ή κάτοχο της σύνδεσης. 

Ναι 

1.10 Για την (Α) κατηγορία να παρέχεται, χωρίς χρέωση, αυτόματη 
ενημέρωση μέσω SMS στους τελικούς χρήστες, όταν καταναλώνεται το 80% 
του δωρεάν χρόνου ομιλίας. 

Ναι 

1.11 Για την (Α) και (Β) κατηγορία να υπάρχει δυνατότητα να παρέχεται Ναι 
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χωρίς χρέωση ενημέρωση του διαθέσιμου υπολειπόμενου χρόνου ομιλίας. 
1.12 Για την (Α) και (Β) κατηγορία να παρέχονται χωρίς χρέωση οι υπηρεσίες 
αναμονής, αναγνώρισης κλήσεων και απόκρυψης αριθμού καθώς και η 
ενεργοποίηση υπηρεσίας περιαγωγής (roaming). 

Ναι 

1.13 Να εξασφαλίζεται από την Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας το απόρρητο 
των συνδιαλέξεων. 

Ναι 

1.14 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου: Θα παρέχονται δωρεάν λεπτά 
ομιλίας ανά μήνα προς εθνικούς προορισμούς σταθερής τηλεφωνίας. 

>=1500 

1.15 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου: Θα παρέχονται δωρεάν λεπτά 
ομιλίας ανά μήνα προς εθνικούς προορισμούς κινητής τηλεφωνίας. 

>=1500 

1.16 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου: Θα παρέχονται δωρεάν λεπτά 
περιαγωγής κλήσεων ομιλίας ανά μήνα για τις 10 από τις 100 συνδέσεις. 

>=600 

1.17 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου: Θα παρέχονται δωρεάν λεπτά 
περιαγωγής κλήσεων ομιλίας ανά μήνα για τις υπόλοιπες 90 από τις 100 
συνδέσεις. 

>=240 

1.18 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου: Θα παρέχονται δωρεάν SMS 
ανά μήνα προς όλους τους εθνικούς προορισμούς κινητής τηλεφωνίας. 

>=1500 

1.19 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου: Θα παρέχεται δωρεάν όγκος 
δεδομένων Internet σε Gbyte ανά μήνα. 

>=5 

1.20 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου, στις παραπάνω δωρεάν 
παρεχόμενες υπηρεσίες δεν εμπεριέχονται κλήσεις και SMS προς 
προορισμούς ειδικών χρεώσεων (π.χ. πενταψήφια ή SMS ψηφοφορίας ή 
κληρώσεων). 

Ναι 

1.21 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου: Να αναφερθούν τυχόν 
δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα προς την ζώνη Διεθνών Κλήσεων: Ζώνη 1 
(Ευρώπη). 

>=0 

1.22 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου: Να αναφερθούν τυχόν 
δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα προς την ζώνη Διεθνών Κλήσεων: Ζώνη 2 
(Αμερική / Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία). 

>=0 

1.23 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου: Να αναφερθούν τυχόν 
δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα προς την ζώνη Διεθνών Κλήσεων: Ζώνη 3 
(Ασία). 

>=0 

1.24 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου: Να αναφερθούν τυχόν 
δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα προς την ζώνη Διεθνών Κλήσεων: Ζώνη 4 
(Αφρική). 

>=0 

1.25 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου: Να αναφερθούν τυχόν 
δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα προς την ζώνη Διεθνών Κλήσεων: Ζώνη 5 
(Νησιά Ειρηνικού Ωκεανού). 

>=0 

1.26 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου: Να αναφερθούν τυχόν 
δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα προς την ζώνη Διεθνών Κλήσεων: Ζώνη 6 
(Δορυφορικούς προορισμούς). 

>=0 

1.27 Για την (Β) κατηγορία, τύπου προγράμματος κάρτας: Θα παρέχονται 
δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα προς εθνικούς προορισμούς σταθερής 
τηλεφωνίας και εθνικούς προορισμούς κινητής τηλεφωνίας. 

>=120 

1.28 Για την (Β) κατηγορία, τύπου προγράμματος κάρτας: Θα παρέχονται 
δωρεάν SMS ανά μήνα προς όλους τους εθνικούς προορισμούς κινητής 
τηλεφωνίας. 

>=50 

1.29 Για την (B) κατηγορία τύπου προγράμματος κάρτας: Να αναφερθούν 
τυχόν δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα προς την ζώνη Διεθνών Κλήσεων: 
Ζώνη 1 (Ευρώπη). 

>=0 

1.30 Για την (B) κατηγορία τύπου προγράμματος κάρτας: Να αναφερθούν 
τυχόν δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα προς την ζώνη Διεθνών Κλήσεων: 
Ζώνη 2 (Αμερική / Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία). 

>=0 

1.31 Για την (B) κατηγορία τύπου προγράμματος κάρτας: Να αναφερθούν 
τυχόν δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα προς την ζώνη Διεθνών Κλήσεων: 
Ζώνη 3 (Ασία). 

>=0 
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1.32 Για την (B) κατηγορία τύπου προγράμματος κάρτας: Να αναφερθούν 
τυχόν δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα προς την ζώνη Διεθνών Κλήσεων: 
Ζώνη 4 (Αφρική). 

>=0 

1.33 Για την (B) κατηγορία τύπου προγράμματος κάρτας: Να αναφερθούν 
τυχόν δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα προς την ζώνη Διεθνών Κλήσεων: 
Ζώνη 5 (Νησιά Ειρηνικού Ωκεανού). 

>=0 

1.34 Για την (B) κατηγορία τύπου προγράμματος κάρτας: Να αναφερθούν 
τυχόν δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα προς την ζώνη Διεθνών Κλήσεων: 
Ζώνη 6 (Δορυφορικούς προορισμούς). 

>=0 

1.35 Για την (Β) κατηγορία, τύπου προγράμματος κάρτας: Θα παρέχεται 
δωρεάν όγκος δεδομένων Internet σε Mbyte ανά μήνα. 

>=200 

1.36 Για κάθε σύνδεση της (Β) κατηγορίας τύπου προγράμματος κάρτας: 
μετά την κατανάλωση των δωρεάν μηνιαίων υπηρεσιών, θα υπάρχει η 
δυνατότητα επέκτασης αυτών, μόνο με την εισαγωγή προπληρωμένης αξίας 
υπηρεσιών μέσω κάρτας από τον τελικό χρήστη (υπηρεσία προγράμματος 
κάρτας). 

Ναι 

1.37 Για κάθε σύνδεση της (Β) κατηγορίας τύπου προγράμματος κάρτας: στις 
παραπάνω δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες δεν εμπεριέχονται κλήσεις και 
SMS προς προορισμούς ειδικών χρεώσεων (π.χ. πενταψήφια ή SMS 
ψηφοφορίας ή κληρώσεων). 

Ναι 

1.38 Όλες οι συνδέσεις για την (Α) και (Β) κατηγορία (ήδη υφιστάμενες στον 
πάροχο και από φορητότητα) να επιδοτηθούν από τον Ανάδοχο στο σύνολό 
τους. Το ποσό της επιδότησης να αναφερθεί ΜΟΝΟ στην οικονομική 
προσφορά. Ολόκληρο ή μέρος αυτού του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την 
προμήθεια συσκευών και το υπόλοιπο θα επιστραφεί μέσω πιστωτικού 
τιμολογίου. 

Ναι 

1.39 Το ποσό της επιδότησης να μπορεί να αφαιρείται από τον ενιαίο 
περιοδικό λογαριασμό. 

Ναι 

1.40 Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας κάποιας εκ των συσκευών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.38, η Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να 
αναλαμβάνει την αποκατάστασή της, μέσα στα πλαίσια της εγγύησης. 

Ναι 

1.41 Τόπος παράδοσης των συσκευών που αναφέρονται στην παράγραφο 
1.38, των συνδέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 και των usb 
sticks που αναφέρονται στην παράγραφο 1.54, ορίζεται η Διεύθυνση 
Τεχνικής Υποστήριξης / Διαχείριση Υλικού (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ.: 
13601 - ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ). Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει κάρτες κινητής 
τηλεφωνίας τύπου mini-SIM ή micro-SIM ή nano-SIM σύμφωνα με τις 
ανάγκες του Αγοραστή. 

Ναι 

1.42 Η Εταιρεία να δεσμευθεί για πληθυσμιακή κάλυψη του Δικτύου της 
πανελλαδικά που να ξεπερνά το 95%. 

Ναι 

1.43 Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από τον χρόνο παράδοσης του 
έργου. 

Ναι 

1.44 Ο Αγοραστής δύναται να εντάσσει συμπληρωματικά στην εκτελεστική 
σύμβαση και κατά τη διάρκεια αυτής, νέες συνδέσεις που ενδεχομένως 
απαιτηθούν βάσει των αναγκών του σε περίπτωση κατάργησης ή  
μεταβίβασης μέρους των συνδέσεων που περιγράφονται στις τρείς 
κατηγορίες της παραγράφου 1.1, με το ίδιο αντίστοιχο κόστος ανά σύνδεση, 
ώστε ο συνολικός αριθμός τους να μην υπερβαίνει τις 1000, ήτοι Α) 100 
συνδέσεις τύπου συμβολαίου, Β) 840 συνδέσεις τύπου προγράμματος κάρτας 
και Γ) 60 συνδέσεις τύπου συμβολαίου ευρυζωνικής πρόσβασης (mobile 
broadband). 

Ναι 

1.45 Για την (Α) κατηγορία τύπου συμβολαίου, οι χρεώσεις για υπηρεσίες 
μετά την κατανάλωση των δωρεάν προσφερόμενων, δεν θα υπερβαίνουν τις 
παρακάτω τιμές (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). Ομιλία προς εθνικούς 
προορισμούς σταθερής τηλεφωνίας και εθνικούς προορισμούς κινητής 
τηλεφωνίας: 0,0083€/δευτερόλεπτο. Μηνύματα προς εθνικούς προορισμούς 

Ναι 
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κινητής τηλεφωνίας: 0,162€/SMS. Οι προσφερόμενες χρεώσεις να 
αναφερθούν στην Οικονομική προσφορά. 
1.46 Για την (Β) κατηγορία, τύπου προγράμματος κάρτας, οι χρεώσεις για 
υπηρεσίες μετά την κατανάλωση των δωρεάν προσφερόμενων, δεν θα 
υπερβαίνουν τις παρακάτω τιμές (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). Ομιλία 
προς εθνικούς προορισμούς σταθερής τηλεφωνίας και εθνικούς προορισμούς 
κινητής τηλεφωνίας: 0,009€/δευτερόλεπτο. Μηνύματα προς εθνικούς 
προορισμούς κινητής τηλεφωνίας: 0,162€/SMS. Οι προσφερόμενες χρεώσεις 
να αναφερθούν στην Οικονομική προσφορά. 

Ναι 

1.47 Για την (Γ) κατηγορία, τύπου συμβολαίου ευρυζωνικής πρόσβασης 
(mobile broadband), Θα παρέχεται δωρεάν όγκος δεδομένων Internet σε 
Gbyte ανά μήνα για τις τριάντα (30) από τις εξήντα (60) συνδέσεις. 

>=2 

1.48 Για την (Γ) κατηγορία, τύπου συμβολαίου ευρυζωνικής πρόσβασης 
(mobile broadband), Θα παρέχεται δωρεάν όγκος δεδομένων Internet σε 
Gbyte ανά μήνα για τις δέκα (10) από τις εξήντα (60) συνδέσεις. 

>=5 

1.49 Για την (Γ) κατηγορία, τύπου συμβολαίου ευρυζωνικής πρόσβασης 
(mobile broadband), Θα παρέχεται δωρεάν όγκος δεδομένων Internet σε 
Gbyte ανά μήνα για τις δέκα (10) από τις εξήντα (60) συνδέσεις. 

>=10 

1.50 Για την (Γ) κατηγορία, τύπου συμβολαίου ευρυζωνικής πρόσβασης 
(mobile broadband), Θα παρέχεται δωρεάν όγκος δεδομένων Internet σε 
Gbyte ανά μήνα για τις δέκα (10) από τις εξήντα (60) συνδέσεις. 

>=20 

1.51 Για την (Γ) κατηγορία, τύπου συμβολαίου ευρυζωνικής πρόσβασης 
(mobile broadband), Θα παρέχεται δωρεάν και για τις εξήντα (60) συνδέσεις 
από ένα (1) USB stick, κατάλληλο για την πρόσβαση στο internet. 

Ναι 

 
2. Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας - Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 

 
2.1. Οι υπό προμήθεια συνδέσεις θα αντιμετωπίζονται σαν συνδέσεις μεγάλου 
εταιρικού πελάτη με την αντίστοιχη προτεραιότητα από πλευράς υποστήριξης 
(τεχνικές βλάβες) και εξυπηρέτησης, η οποία και θα παρέχεται δωρεάν καθ’ όλο το 
24ωρο. 

Ναι 

2.2. Σε περίπτωση φθοράς, απώλειας ή δυσλειτουργίας καρτών mini-SIM ή micro-
SIM ή nano-SIM, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνόλου των συνδέσεων καθ’ 
έτος, αυτές θα αντικαθίστανται δωρεάν και κατά το δυνατόν άμεσα από την 
Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησης 
αυτών. 

Ναι 

2.3 Οι προσφερόμενες συσκευές που αναφέρονται στην παράγραφο 1.38, να είναι 
καινούριες, αμεταχείριστες, πλήρεις, κατάλληλες για τον σκοπό που προορίζονται 
και να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο έτη (2).  

Ναι 

2.4. Η παράδοση του έργου θα πρέπει να γίνει εντός (30) ημερών από την 
υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης. 

<=30 

 
3. Πινάκας Κριτήριων Αξιολόγησης 

  
Α
/
Α 

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Σ.Β.)  

1. 1.4 0,01 
2. 1.14 0,14 
3. 1.15 0,14 
4. 1.16 0,01 
5. 1.17 0,01 
6. 1.18 0,01 
7. 1.19 0,01 
8. 1.21 0,01 
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9. 1.22 0,01 
10. 1.23 0,01 
11. 1.24 0,01 
12. 1.25 0,01 
13. 1.26 0,01 
14. 1.27 0,29 
15. 1.28 0,01 
16. 1.29 0,01 
17. 1.30 0,01 
18. 1.31 0,01 
19. 1.32 0,01 
20. 1.33 0,01 
21. 1.34 0,01 
22. 1.35 0,01 
23. 1.47 0,01 
24. 1.48 0,01 
25. 1.49 0,01 
26. 1.50 0,01 
27. 2.4 0,2 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ = 1  
 

 
 

 
H EΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

 ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ Νικόλαος 
Αστυνόμος Β΄ (Ε.Κ.) 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

1. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Δέσποινα 
Π.Υ. / Τ.Ε. 

 
 
 

2. ΚΟΓΙΑΤΣΟΣ Νικόλαος 
Αρχιφύλακας 

 

 
 
 
 

 
Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2016 

 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 

Δημήτριος ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ 
Ταξίαρχος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α  
Α.Φ.Μ. 090169846 
     
 
 
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 … ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ………………………..}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
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 την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 
αριθμό………… [αριθμός συμφωνίας πλαίσιο ] συμφωνίας πλαίσιο, που αφορά στο διαγωνισμό της 
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο 
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής 
αξίας………………………..σύμφωνα με τη με αριθμό 17/2016 Διακήρυξή 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 πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία ισχύει μέχρι και την ............... 
(συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στα έγγραφα της σύμβασης), οπότε γίνεται αυτοδίκαια 
άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ, ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας. 
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της.   
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α  
Α.Φ.Μ. 090169846 
     
 
 
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 … ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ………………………..}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
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 την καλή εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης με 
αριθμό..................., η οποία υπεγράφη κατόπιν της υπ’ αρ. ………… Συμφωνίας – πλαίσιο και που 
αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. 
με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής 
αξίας………………………..σύμφωνα με τη με αριθμό 17/2016 Διακήρυξή 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 πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της.   
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α  
Α.Φ.Μ. 090169846 
     
  
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 … ΤΚ ……….., Α.Φ.Μ………………………..}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................,ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………, Α.Φ.Μ………………… 
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 την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ΄ αυτής 
ειδών της εκτελεστικής σύμβασης με αριθμό..................., η οποία υπεγράφη κατόπιν της υπ’ αρ. 
………… Συμφωνίας – πλαίσιο και που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
…….………..…… συνολικής αξίας……………………….. σύμφωνα με τη με αριθμό 17/2016 
Διακήρυξή 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 πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
 Η παρούσα αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και την …………(συμπληρώνεται με 
βάση τα ανωτέρω οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης) 
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της.   
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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