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1
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

2 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 
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5
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

6
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

7
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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8
 Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 

άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 
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http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aueb.gr/
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 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
11

 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

12
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
14

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
15

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
16

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
18

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 



ΑΔΑ: 6ΣΛΜ469Β4Μ-Α9Η



 

Σελίδα 12 

                                                           
19

 Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
20

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

21
 Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 
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 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

23
 Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

24
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
26

 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του 
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

27
 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 

28
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

29
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

30
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
32

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

33
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  
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 Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ. 
35

 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

36
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

37
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

38
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

 από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και 
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ευκρινι  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ 
τθσ περίπτωςθσ  α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
39

 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

40
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

41 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

43
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

45
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

46
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
47

 Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο 
(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 

48
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier επί 
αποδείξει, με τθν προχπόκεςθ ότι αυτζσ περιζρχονται ςτο γραφείο του Κεντρικοφ Ρρωτοκόλλου του 
Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν μζχρι τθν κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα, από τουσ ενδιαφερόμενουσ 
μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» 

 Η επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

 Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ 

 Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ 

 Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα 

Για τθν εμπρόκεςμθ υποβολι των προςφορϊν λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία παράδοςθσ ςτο ΟΡΑ και 
όχι θ θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου ι παραλαβισ του φακζλου από το courier. 

Το ΟΡΑ δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται 
ταχυδρομικά, οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξθ τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα 
από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν το ΟΡΑ ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. Ρροςφορζσ που 
περιζρχονται ςτο ΟΡΑ με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα, θμερομθνία 
και ϊρα δεν αποςφραγίηονται αλλά πρωτοκολλοφνται και φυλάςςονται από τθν Υπθρεςία και 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό 
τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που κατατζκθκε ςτο γραφείο του Κεντρικοφ Ρρωτοκόλλου του 
Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.   

Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και 
ειδικότερα τα εξισ: 

1) Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», ο οποίοσ 
περιλαμβάνει τα δικαιολογθτικά του 2.3.3.1 τθσ παροφςασ με αντίγραφο (δθλ. εισ διπλοφν).  

2) Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ όπωσ αναφζρονται ςτο2.3.3.2 τθσ παροφςασ με αντίγραφο (δθλ. εισ διπλοφν). 

Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον 
κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ 
ενδείξεισ. 

3) Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ με αντίγραφο (δθλ. εισ διπλοφν). 

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
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 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
50

 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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 Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
52

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 



ΑΔΑ: 6ΣΛΜ469Β4Μ-Α9Η



 

Σελίδα 22 

                                                           
53

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
54

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
55

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρκρο 16) 
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 ιτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ άνω των 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Ρρβλ. 
εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 

59
 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 

60
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
62

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

63
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

64
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
66

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

67
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

68
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016 
70

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
71

 Ρρβλ. άρκρο 205 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Η προμικεια Λογιςμικοφ εικονικοποίθςθσ για είκοςι δφο (22) επεξεργαςτζσ και δφο (2) εγκαταςτάςεισ. Το 
λογιςμικό αυτό κα υποςτθρίηει τθ διαχείριςθ των εικονικϊν μθχανϊν (virtual machines) των 
Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του ΟΠΑ ζτςι ϊςτε να μποροφν να ςυγχρονίηονται τα δφο υπολογιςτικά 
κζντρα (υπάρχον και νζο), να μποροφν να τθροφνται εφεδρικά αντίγραφα των εικονικϊν μθχανϊν, να 
επιτρζπεται θ μετακίνθςθ εικονικϊν μθχανϊν από ςφςτθμα ςε ςφςτθμα και από κζντρο ςε κζντρο, ζτςι 
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ υψθλι διακεςιμότθτα εικονικϊν των υπθρεςιϊν. Οι προδιαγραφζσ για το 
λογιςμικό εικονικοποίθςθσ δίνονται ςτο Παράρτθμα Ι. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Λογιςμικοφ Εικονικοποίθςθσ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1.  Πλατφόρμα εικονικοποίθςθσ (για τθ 
λειτουργία και τθ διαχείριςθ των 
εικονικϊν μθχανϊν) 

 ΝΑΙ   

2.  Να αναφερκοφν το όνομα, ζκδοςθ, 
καταςκευαςτισ, τφποσ, χρονολογία 
διάκεςθσ του προςφερόμενου 
λογιςμικοφ ι/και να γίνει αναφορά ςε 
τυχόν επιμζρουσ υποςυςτιματα 
λογιςμικοφ ι/και εφαρμογζσ ι/και 
third party software που ςυνκζτουν 
τθν προςφερόμενθ λφςθ. 

ΝΑΙ   

3.  Οι προςφερόμενεσ άδειεσ λογιςμικοφ 
server virtualization και διαχείριςθσ 
αυτοφ κα πρζπει να καλφπτουν το 
ςφνολο τθσ ςφνκεςθσ των 
εξυπθρετθτϊν (CPUs, Cores, RAM κλπ) 
και να μθ περιορίηουν -μζςω 
αδειοδότθςθσ- τθν λειτουργία και 
διαχείριςθ του αρικμοφ των VMs ςε 
κάκε φυςικό server. Ειδικότερα κα 
πρζπει να καλφπτονται servers που 
διακζτουν είκοςι δφο (22) 
επεξεργαςτζσ ςυνολικά ςε δφο (2) 
χωριςτζσ εγκαταςτάςεισ με 
ενςωματωμζνθ τριετι τεχνικι 
υποςτιριξθ από τθν καταςκευάςτρια 
εταιρεία του λογιςμικοφ 
εικονικοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

4.  Nα είναι ςυμβατό και να αναβακμίηει 
υπάρχοντεσ υποδομζσ VMware 
Hypervisor. 

ΝΑΙ   

5.  Να μπορεί να ςτεγάςει πολλαπλά 
virtual machines ςε ζνα φυςικό 
ςφςτθμα και να παρζχει απομόνωςθ 
και κατανομι πόρων μεταξφ τουσ, ζτςι 
ϊςτε θ λειτουργία ενόσ από αυτά να 

ΝΑΙ   
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μθν μπορεί να επιδράςει ςτθν 
λειτουργία των υπολοίπων. 

6.  Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ και 
λειτουργίασ των παρακάτω 
λειτουργικϊν ςυςτθμάτων (guest OS) 
για ιδεατζσ μθχανζσ: 

- Windows Server 2012 x64 R2 και 
νεϊτερα 

- Debian (x64), Ubuntu Server (x64 
Edition) 

- FreeBSD  

ΝΑΙ   

7.  Να αναφερκοφν άλλα λειτουργικά 
ςυςτιματα (guest OS) που 
υποςτθρίηονται 

ΝΑΙ   

8.  Υποςτιριξθ χριςθσ AntiVirus software 
χωρίσ τθν ανάγκθ AV agents ςτα 
λειτουργικά ςυςτιματα (AV offload). Η 
λειτουργία αυτι να υποςτθρίηεται 
απ’ευκείασ ςτο επίπεδο του 
hypervisor. 

ΝΑΙ   

9.  Υποςτιριξθ βαςικϊν λειτουργιϊν 
firewall για τον ζλεγχο τθσ δικτυακισ 
επικοινωνίασ μεταξφ των εικονικϊν 
μθχανϊν. Υποςτιριξθ για φιλτράριςμα 
των ςυνδζςεων με βάςθ τθν 5-αδα 
"source IP address, destination IP 
address, source port, destination port, 
protocol". Η υλοποίθςθ να γίνεται 
χωρίσ τθν ανάγκθ φπαρξθσ εξωτερικϊν 
ςυςκευϊν firewall ι μζςω 3rd party 
λογιςμικοφ. 

ΝΑΙ   

10.  Να υποςτθρίηονται δυναμικά οι 
εικονικζσ μθχανζσ κατά τθν όποια 
μετακίνθςι τουσ ςε άλλο hypervisor 
server 

ΝΑΙ   

11.  Η διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ να γίνεται 
μζςω γραφικοφ περιβάλλοντοσ. 

ΝΑΙ   

12.  Ο τφποσ του hypervisor να είναι τφπου-
1 (baremetal) χωρίσ τθν φπαρξθ 
επιπλζον λογιςμικοφ ι λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ για τθν εγκατάςταςι του. 

ΝΑΙ   

13.  Το ςφνολο του προςφερόμενου 
λογιςμικοφ του περιβάλλοντοσ 
εικονοποίθςθσ κα πρζπει να είναι του 
ιδίου καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

 Χαρακτθριςτικά High Availability και     
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Disaster Recovery 

14.  Θα πρζπει να υποςτθρίηεται θ 
δθμιουργία και πλιρθσ διαχείριςθ 
ομάδων (farms) υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων (δθλαδι φυςικϊν 
host/server) ωσ μίασ ενιαίασ λογικισ 
μονάδασ (resource pool, cluster κλπ) με 
ςκοπό τθν χριςθ τουσ για τθν 
φιλοξενία εικονικϊν μθχανϊν με 
αυξθμζνουσ όρουσ υψθλισ 
διακεςιμότθτασ και διαχωριςμοφ 
φόρτου εργαςίασ (high availability και 
work-load balancing). Θα πρζπει θ 
αρχιτεκτονικι να καλφπτει δφο 
υποδομζσ ζνα protected site και ζνα 
recovery site. 

ΝΑΙ   

15.  Να αναφερκεί ο μζγιςτοσ αρικμόσ 
φυςικϊν εξυπθρετθτϊν (hosts) ανά 
ενιαία φάρμα με ενεργοποιθμζνα 
χαρακτθριςτικά υψθλισ 
διακεςιμότθτασ (high-availability).  

ΝΑΙ   

16.  Να αναφερκεί ο μζγιςτοσ αρικμόσ VM 
ανά ενιαία φάρμα με ενεργοποιθμζνα 
χαρακτθριςτικά υψθλισ 
διακεςιμότθτασ (high-availability).  

ΝΑΙ   

17.  Να αναφερκεί ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςε 
φάρμεσ με ενεργοποιθμζνα 
χαρακτθριςτικά υψθλισ 
διακεςιμότθτασ (high-availability)  

ΝΑΙ   

18.  Υποςτιριξθ μεταφοράσ τθσ 
λειτουργίασ μιασ εικονικισ μθχανισ 
από ζναν φυςικό εξυπθρετθτι ςε ζναν 
άλλον χωρίσ διακοπι λειτουργίασ του - 
live host migration, όπου κατά τθν 
μεταφορά αυτι δεν διαταράςςεται θ 
λειτουργία τθσ εικονικισ μθχανισ. 

ΝΑΙ   

19.  Υποςτιριξθ μεταφοράσ των αρχειων 
(disk files) μιασ εικονικισ μθχανισ από 
ζνα αποκθκευτικό ςφςτθμα ςε ζνα 
άλλο, χωρίσ διακοπι λειτουργίασ του - 
live storage migration, όπου κατά τθν 
μεταφορά αυτι δεν διαταράςςεται θ 
λειτουργία τθσ εικονικισ μθχανισ. 

ΝΑΙ   

20.  Υποςτθριξθ τθσ ταυτόχρονθσ 
μετακίνθςθσ μιασ εικονικισ μθχανισ 
ςε επίπεδο λειτουργίασ αλλά και 
αρχείων δίςκου ςε άλλο φυςικό server 
και ςε αλλο αποκθκευτικό ςφςτθμα 
χωρίσ τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ 

NAI   
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(live storage and host migration). 

21.  Προςταςία από ςφάλμα λειτουργίασ 
φυςικοφ εξυπθρετθτι (host) με τθν 
δυνατότθτα για αυτόματθ και γριγορθ 
επανεκκίνθςθ όλων των εικονικϊν 
μθχανϊν ςε άλλουσ διακζςιμουσ hosts 
που ανικουν ςτθν εικονικι υποδομι 
τθσ ενιαίασ φάρμασ.  

ΝΑΙ   

22.  Προςταςία από ςφάλμα ςε επίπεδο 
λειτουργικοφ ςυςτιματοσ εικονικισ 
μθχανισ (πχ. operating system crash - 
kernel panic ι blue screen of death).  

ΝΑΙ   

23.  Κατά τθν λειτουργία αυτισ τθσ 
αυτόματθσ ανάκαμψθσ κα πρζπει να 
γίνεται αυτόματθ επιλογι του 
καταλλθλότερου host που κα ςτεγάςει 
το VM μετά τθν επανεκκίνθςθ του, 
βάςει του τθσ διακεςιμότθτα πόρων 
ςτο ςφνολο των εξυπθρετθτϊν τθσ 
φάρμασ. 

ΝΑΙ   

24.  Δυνατότθτα ομαδοποίθςθσ 
(προαιρετικι) ενόσ αρικμοφ εικονικϊν 
μθχανϊν με ςκοπό τθν διαχείριςθ τουσ 
ωσ υπθρεςία ι εφαρμογι - «ομάδα 
μθχανϊν». Αυτι θ «ομάδα μθχανϊν» 
να μπορεί να ενεργοποιθκεί/ 
απενεργοποιθκεί (power on/off) και 
να κλωνοποιθκεί ςυνολικά. Να γίνει 
αναφορά ςτον τρόπο υλοποίθςθσ και 
ςτισ προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ.  

ΝΑΙ   

25.  Υποςτιριξθ του λογιςμικοφ του 
hypervisor (ι επιπρόςκετου 
λογιςμικοφ του ίδιου καταςκευαςτι 
με τον hypervisor) για  υλοποίθςθ 
μθχανιςμϊν Disaster Recovery (να μθ 
γίνεται ςφγχυςθ με μθχανιςμοφσ 
backup/restore). Να γίνεται με χριςθ 
γραφικοφ περιβάλλοντοσ και όχι 
χειροκίνθτα ι με scripts. 

NAI   

 Χαρακτθριςτικά Scalability     

26.  Κατά τθν δθμιουργία εικονικϊν 
μθχανϊν βάςει templates να είναι 
δυνατόσ ο κακοριςμόσ των βαςικϊν 
παραμζτρων τουσ, ζτςι ϊςτε τα νζα 
VM να είναι χρθςιμοποιιςιμα άμεςα 
(hostname, IP κλπ).  

ΝΑΙ   

27.  Υποςτιριξθ προςκικθσ hot-add 
εικονικϊν επεξεργαςτϊν, μνιμθσ και 

ΝΑΙ   
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ςυςκευϊν ςε εικονικζσ μθχανζσ, 
δθλαδι προςκικθ virtual CPU, virtual 
RAM, virtual disk, virtual network ςε 
εικονικζσ μθχανζσ ενϊ λειτουργοφν - 
να γίνει αναφορά ςτον τρόπο 
υλοποίθςθσ. 

28.  Υποςτιριξθ διάκεςθσ των παρακάτω 
πόρων του κάκε εξυπθρετθτι προσ 
κάκε φιλοξενοφμενο VM και μεταβολι 
αυτϊν. Κατ' ελάχιςτον να 
υποςτθρίηεται το virtualization των 
παρακάτω πόρων: 

•CPU 

•Μνιμθ 

•Network 

•Storage 

ΝΑΙ 

  

  

  

  

  

  

29.  Να γίνει αναφορά ςε τυχόν άλλα είδθ 
πόρων οι οποίοι μποροφν να 
κατανεμθκοφν κακϊσ και να γίνει 
λεπτομερισ αναφορά ςτον τρόπο 
υλοποίθςθσ τθσ λειτουργικότθτασ για 
κάκε τφπο πόρου 

ΝΑΙ   

30.  Δυνατότθτεσ ςυντιρθςθσ 
μεμονωμζνων hosts (maintenance) 
μιασ φάρμασ δίχωσ τθν διακοπι 
λειτουργίασ των φιλοξενοφμενων ςε 
αυτοφσ VM..  

ΝΑΙ   

 Εκμετάλλευςθ Πόρων Εξυπθρετθτϊν     

31.  Δυνατότθτα φιλοξενίασ πολλαπλϊν 
εικονικϊν μθχανϊν ςε ζνα φυςικό 
host και να παρζχει απομόνωςθ και 
κατανομι πόρων μεταξφ τουσ, ζτςι 
ϊςτε θ λειτουργία ενόσ από αυτά να 
μθν μπορεί να επιδράςει ςτθν 
λειτουργία των υπολοίπων (CPU 
virtualization). 

ΝΑΙ   

32.  Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ μζςω 
scripts 

ΝΑΙ   

33.  Πλιρθσ ςυμβατότθτα με όλουσ τουσ 
προςφερόμενουσ φυςικοφσ 
εξυπθρετθτζσ του ζργου, 
αρχιτεκτονικισ x86-64-bit 

ΝΑΙ   

34.  Να αναφερκοφν άλλεσ τεχνικζσ 
διαχείριςθσ τθσ μνιμθσ ςε 
περιπτϊςεισ memory contention 

ΝΑΙ   
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 Εκμετάλλευςθ Πόρων Αποκικευςθσ     

35.  Υποςτιριξθ τεχνολογιϊν 10 GigE, και 
FCoE. Να γίνει αναφορά ςε άλλεσ. 

ΝΑΙ   

36.  Δυνατότθτα προοδευτικισ δζςμευςθσ 
αποκθκευτικϊν χϊρων για κάκε 
εικονικι μθχανι (thin provisioning).  

ΝΑΙ   

37.  Να γίνει αναφορά ςτο μζγιςτο 
υποςτθριηόμενο μζγεκοσ ενόσ virtual 
disk 

ΝΑΙ   

38.  Πολλαπλοί εξυπθρετθτζσ - hypervisors 
κα πρζπει να μποροφν να ζχουν 
πρόςβαςθ read/write ςτον ίδιο 
διαμοιραηόμενο χϊρο αποκικευςθσ, 
ενϊ τα αρχεία των VM να παραμζνουν 
«κλειδωμζνα» (per-file locking). Να 
διαςφαλίηεται ότι δεν κα 
χρθςιμοποιοφνται τα ίδια αρχεία 
ταυτόχρονα από διαφορετικοφσ 
εξυπθρετθτζσ. 

ΝΑΙ   

 Εκμετάλλευςθ Πόρων Δικτφου     

39.  Δυνατότθτα δικτφωςθσ των εικονικϊν 
μθχανϊν όπωσ τισ φυςικζσ μθχανζσ 
(network virtualization). Να γίνει 
πλιρθσ αναφορά ςτισ δυνατότθτεσ. 

ΝΑΙ   

40.  Υποςτιριξθ τεχνολογιϊν 10Gb 
Ethernet FCoE - να αναφερκοφν άλλεσ 

ΝΑΙ   

41.  Δυνατότθτα διαχείριςθσ των φυςικϊν 
καρτϊν δικτφου (NICs) και διάκεςθ 
τουσ είτε ςε ςυγκεκριμζνεσ εικονικζσ 
μθχανζσ ι για ταυτόχρονθ χριςθ από 
πολλαπλζσ εικονικζσ μθχανζσ. 

ΝΑΙ   

42.  Δυνατότθτα hot-add εικονικϊν καρτϊν 
(virtual NICs) ςε VM δίχωσ να διακοπεί 
θ λειτουργία του 

ΝΑΙ   

 Δυνατότθτεσ CONSOLIDATION     

43.  Μετατροπι φυςικϊν μθχανϊν από 
τοπικοφσ ι απομακρυςμζνουσ 
εξυπθρετθτζσ ςε εικονικζσ μθχανζσ 
(physical-to-virtual ι P-to-V).  

ΝΑΙ   

44.  Να γίνει αναφορά ςτουσ μθχανιςμοφσ 
τθσ λειτουργικότθτασ P-to-V που 
εξαςφαλίηουν αξιόπιςτθ μεταφορά και 
μετατροπι του guest OS με ι χωρίσ 
διακοπι ςτθν λειτουργία του φυςικοφ 
εξυπθρετθτι. 

ΝΑΙ   
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45.  Να αναφερκοφν τα Λ/Σ που 
υποςτθρίηονται για τθ λειτουργία P-to-
V 

ΝΑΙ   

46.  Δυνατότθτεσ εκτζλεςθσ (deployment) 
εικονικϊν μθχανϊν από διαφορετικό 
format (ίδιου ι άλλου καταςκευαςτι) 
μζςω μετατροπισ (conversion).. 

ΝΑΙ   

 Δυνατότθτεσ Κεντρικισ Διαχείριςθσ     

47.  Απομακρυςμζνθ διαχείριςθ όλων των 
hosts, εικονικϊν μθχανϊν και 
γενικότερα όλων των πόρων τθσ 
προςφερόμενθσ υποδομισ που γίνεται 
virtualized θ οποία να επιτρζπει τθν 
κεντρικι διαμόρφωςθ και διαχείριςθ 
του εικονικοφ περιβάλλοντοσ από μία 
κονςόλα διαχείριςθσ ςε γραφικό 
περιβάλλον και από ζνα και μόνο 
ςθμείο με αςφάλεια. 

ΝΑΙ   

48.  Ολοκλιρωςθ με εξωτερικοφσ 
μθχανιςμοφσ αυκεντικοποίθςθσ  για 
διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτθ 
διαχείριςθ του υποςυςτιματοσ. Να 
γίνει αναφορά ςτον τρόπο 
υλοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

49.  Να υποςτθρίηεται κακοριςμόσ 
επιπζδων πρόςβαςθσ χρθςτϊν ςε 
όλων των ειδϊν τα resources που 
διαχειρίηεται θ πλατφόρμα (πχ φάρμεσ 
εξυπθρετθτϊν, μεμονωμζνοι 
εξυπθρετθτζσ, εικονικζσ μθχανζσ 
(VMs), «ομάδεσ εικονικϊν μθχανϊν»).  

ΝΑΙ   

50.  Πλιρεισ δυνατότθτεσ 
παρακολοφκθςθσ ςε πραγματικό 
χρόνο (real-time), τθσ διακεςιμότθτασ, 
τθσ χριςθσ πόρων (cpu, memory, disk, 
network) και γενικότερα τθσ όλθσ 
ςυμπεριφοράσ τθσ όλθσ υποδομισ και 
των φιλοξενοφμενων VM με ςκοπό τθν 
καλφτερθ κατανομι πόρων. 

ΝΑΙ   

51.  Πλιρθσ διαχείριςθ των εικονικϊν 
μθχανϊν όλων των εξυπθρετθτϊν του 
ζργου από τθν κονςόλα διαχείριςθσ: 
•       power on/off (host) 
•       shut down (guest OS) 
•       restart (guest OS) 

ΝΑΙ 
   
   
   

  

52.  Διαχείριςθ όλων των εικονικϊν 
μθχανϊν και πρόςβαςθ ςτθν κονςόλα 
αυτϊν ςυμπεριλαμβανομζνων 

ΝΑΙ   
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δυνατοτιτων media redirection, 
remote desktop κλπ 

53.  Πρόςβαςθ ςτθν κονςόλα αυτι και 
μζςω Web browser. 

ΝΑΙ   

54.  Δυνατότθτα εκτζλεςθσ εντολϊν μζςω 
command- line interface (CLI). 

ΝΑΙ   

55.  Παρακολοφκθςθ ςε πολλαπλζσ 
ενδείξεισ ανά πόρο. Να γίνει πλιρθσ 
αναφορά ςτισ τιμζσ που 
καταγράφονται (π.χ. Storage: MB/sec, 
IO/sec, CPU: GHz, wait time, κ.λπ). 

ΝΑΙ   

 

Τποχρεϊςεισ αναδόχου 

 

 Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε βλάβθ ι φκορά του εξοπλιςμοφ δθμιουργθκεί κατά τθν 
τυχόν απρόςεκτθ εκτζλεςθ των εργαςίασ ι από άλλθ αιτία που είναι απόρροια αυτισ και υποχρεοφται 
να ςυμμορφωκεί ςτθν πλιρθ επανόρκωςθ αυτισ με προςωπικι του δαπάνθ.  

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ ςχετικοφσ Νόμουσ για τθν εργαςία (εργατικι 
Νομοκεςία), τισ αμοιβζσ, ωράρια εργαςίασ, κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, φόρουσ, υγεία – 
αςφάλεια εργατϊν κ.λ.π. και κα ευκφνεται ζναντι των Ελλθνικϊν Αρχϊν για τθν τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων αυτϊν. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφςει τα ςυνεργεία του με όλα τα προβλεπόμενα από τθ 
νομοκεςία μζτρα ατομικισ προςταςίασ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κακϊσ και να λάβει όλα τα 
προβλεπόμενα από τθ νομοκεςία μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ για τθν αποφυγι ατυχθμάτων. 
Επιπλζον, είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για το ςχεδιαςμό και τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των κανόνων 
αςφαλείασ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν, κακϊσ και τθσ χριςθσ των μζτρων ατομικισ προςταςίασ 
από τα ςυνεργεία του και καμία ευκφνθ δεν ζχει το Ο.Π.Α. ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. 
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i

 

 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

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

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

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

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

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

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
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Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

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

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

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

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

xxix
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxiv
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
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xxxv

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

xxxvi
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxvii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ 

από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xxxviii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, 
τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ 
ανωτζρω.  

xxxix
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xl
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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