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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΟΣΕ Α.Ε 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 094038689 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10437 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 632 

Τηλέφωνο 210-5297711 

Φαξ 210-5225770 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) l.giannakopoulou@osenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ευ.Γιαννακοπούλου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ose.gr 

 

Ο αναθέτων φορέας είναι ο ΟΣΕ Α.Ε  και ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

Προϊσταμένη Αρχή κατά τη δημοπράτηση και εκτέλεση της σύμβασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΟΣΕ με έδρα την Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3. 

Διευθύνουσα  Υπηρεσία για τη δημοπράτηση, παρακολούθηση και διαχείριση της σύμβασης υπό 
την έννοια του άρθρου 6.1. της παρούσας είναι η ΔΙΠΕΦ, η οποία στο στάδιο της εκτέλεσης και 
ιδίως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.1.1 της παρούσας, δύναται να συνεπικουρείται από την 
Αιτούσα την παρούσα διακήρυξη Υπηρεσία  (ΔΙΠΛ) του ΟΣΕ, στο πλαίσιο των όσων ορίζονται με τα 
άρθρα 6.1.1. και  6.1.2. της παρούσας. 

Γνωμοδοτικό Όργανο αρμόδιο, στο στάδιο της εκτέλεσης, υπό την έννοια του άρθρου 221 παρ.1 
υποπερίπτωση ζ και  201  ν. 4412/2016, ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.5 και  άρθρο 3 
Π.Δ. 114/1987 το Τεχνικό Συμβούλιο του ΟΣΕ. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι οι σιδηροδρομικές μεταφορές και η 
διαχείριση του δικτύου σιδηροδρομικών μεταφορών (231 του Ν. 4412/2016). 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):  www.ose.gr  

 

http://www.ose.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62.03 σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού των οικονομικών  ετών 2022 και 2023 του Φορέα. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ.9011213/11-03-2022 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 

 

1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης & 
Δικαίωμα Προαίρεσης (OPTION) 

1.3.1. Περιγραφή/CPV/Πληροφορίες:  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών 
Υλοποίησης και Λειτουργίας του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ για δέκα τέσσερις  (14) μήνες».  

Το αντικείμενο της παρούσης είναι αδιαίρετο. 

1.3.2. Πληροφορίες:   Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών είναι ο κ.Κένερ Ανδρέας 
τηλ.επικοινωνίας: 210-5297027. 

CPV: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων  (CPV):72410000-7 

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης:  Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη 
προσφορά). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα τέσσερις (14) μήνες.  

 

1.3.2. Συνολική Προϋπολογιζόμενη Αξία Σύμβασης 

 Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #249.000# ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ ΕΥΡΩ και  #308.760# 
ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.   

 

1.3.Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ/-ΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΟΠΤΙΟΝ):  

Στα πλαίσια ανάθεσης της παρούσας σύμβασης δεν υπάρχουν δικαιώματα προαίρεσης. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε από τον 
ν.4782/2021 και ισχύει. 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 
άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 
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Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 
85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»  



7 

 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  
και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- την με αρ. 6005/3-03-2022 απόφαση του ΔΣ  περί έγκρισης της διενέργειας του 
διαγωνισμού, 

- Την υπ’ αριθμ. 9018442/27-04-2022 απόφαση ορισμού της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών. 

- Την υπ’ αριθμ.ΔΠΔΑ/28771/ΟΣΕ/20-04-2022 απόφαση του ΥΥΠΟΜΕ. 

-  την με αρ.9019517/27-06-22 απόφαση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου περί έγκρισης 
του τεύχους  της διακήρυξης, 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr) από την 11/07/2022 και ώρα 10.00 π.μ. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η   20/07/2022   και ώρα  10.00 π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 
164153 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Ανακοίνωση της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 
του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) . 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) www.ose.gr  στην κατηγορία «Διαγωνισμοί».  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
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 . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

 

 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  10  ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο 
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα 
του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Ο Αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα 
είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του αναθέτοντα φορέα. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο..  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων 
στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς να 
απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε 
επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω 
διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση 
της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού1. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
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απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων 
ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό 
της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και 
τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για 
το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να 
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
ποσού τεσσάρων χιλιάδων ενιακοσίων ογδόντα ευρώ (4.980 €). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας 
προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί2, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 
103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό 
ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 
και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από 
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική 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 

                                                           
 



13 

 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία 
ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
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- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν 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. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

 (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα 
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ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 

βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.  

2.2.3.4. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο 

οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 

ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 

γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 

ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 

επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 

παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.5. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν 
να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους 
ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να 
τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 
υπό ανάθεση υπηρεσία  ήτοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν κύκλο εργασιών αθροιστικά για τα τελευταία δύο (2) έτη 
ύψους μεγαλύτερου από το 250% του συνολικού Προϋπολογισμού του Έργου. Σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, όλα τα μέλη αθροιστικά θα πρέπει να έχουν κύκλο εργασιών για τα 
τελευταία δύο (2) έτη ύψους μεγαλύτερου από το 250% του συνολικού Προϋπολογισμού του Έργου 
και ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας να έχει κύκλο εργασιών αθροιστικά για τα 
τελευταία δύο (2) έτη ύψους μεγαλύτερου από το 150% του συνολικού Προϋπολογισμού του Έργου 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που περιγράφεται στο Μέρος ΙV (Β. Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια,) του ΕΕΕΣ. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Προκειμένου ο διαγωνιζόμενος να αποδείξει την Τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα, θα 
πρέπει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει υλοποιήσει επιτυχώς, σε περίπτωση φυσικού ή 
νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της 
αθροιστικά συμβάσεις υπηρεσιών σχεδιασμού, παραμετροποίησης, εγκατάστασης και υποστήριξης 
λειτουργιών σε έργα μετασχηματισμού δικτύων, έχοντας συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρία (3) έργα 
μετασχηματισμού WAN δικτύων (ή υπηρεσιών δικτύωσης) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επειδή τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν ποιοτικό κριτήριο επιλογής μεταξύ των Διαγωνιζόμενων, 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα ώστε να δίνουν σαφή 
εικόνα της εμπειρίας του Διαγωνιζόμενου σε παροχή αντίστοιχων ή παρόμοιων υπηρεσιών με τις 
ζητούμενες. Ειδικότερα πρέπει να προσκομιστούν χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης ή 
κοινοπραξίας: 

1) Για κάθε ένα από τα έργα που εμπίπτουν στην παραπάνω περιγραφή πρέπει να 
αναφερθούν, σε μορφή Πίνακα, τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

➢ Φορέας / Πελάτης  

➢ Αντικείμενο της σύμβασης 
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➢ Μέγεθος του έργου σε σημεία (PoPs) 

➢ Τομέας Δραστηριοποίησης Πελάτη 

➢ Χώρα Δραστηριότητας Πελάτη 

➢ H Επωνυμία του πελάτη συνοδευόμενη από στοιχεία επικοινωνίας 

➢ Oι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της σύμβασης 

➢ Η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (ή εκτιμώμενη) 

2) Συστατικές Επιστολές των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν 
οι υπόψη συμβάσεις (στην περίπτωση που έχουν ολοκληρωθεί), με τις οποίες θα βεβαιώνεται 
η καλή εκτέλεση τους καθώς και όπου απαιτείται η ικανοποιητική λειτουργία. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν 

οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ως εξής :    ISO 9001/2008 και ISO 27001/2013. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Υπεργολαβία 

Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης επιτρέπεται η ανάθεση της υλοποίησης της σύμβασης σε 
υπεργολάβο.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια 
του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι 
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 

συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 
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2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
στην  παρούσα διακήρυξη  Παράρτημα ΙΙ , το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν 
να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής 
του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ 
νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και 
πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί 
με το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή 

του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 

2.2.3 της παρούσης  και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση 

της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 

τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του 

λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 

3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, 

αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν 
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 



19 

 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών 
γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, 
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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. Οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ 
και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 
4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.  που να είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.  
 
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ: 
Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από 
τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται). 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση β’ , πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου  κράτους  μέλους  ή  χώρας που να έχει  εκδοθεί έως 3 μήνες  πριν από  την υποβολή του. 

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 
τέτοιο μητρώο, 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 οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα πλαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης δεν 
απαιτείται η υποβολή στοιχείων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5, ομοίως δεν προσκομίζονται και τα σχετικά αποδεικτικά. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν επί ποινή αποκλεισμού: 

Συστατικές επιστολές καλής λειτουργίας από τουλάχιστον τρία (3) παρόμοια έργα. 

 
Β.5.  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πιστοποιητικά  που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.7. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
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φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη 
δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, 
εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα 
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πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα 
είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν 
αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον 
διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  
ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.    Σε περίπτωση που ο τρίτος 
διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον 
διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Β.10. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά). 

 

2.3.2 Τρόπος βαθμολόγησης- Κριτήρια αξιολόγησης 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στη βαθμολόγηση των προσφορών συμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 86 και  311  του ν. 4412/16. 
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται όλα τα επί μέρους κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης των ομάδων 
Α έως και Γ, αυτόνομα, από 100 έως 120 βαθμούς.Η βαθμολογία είναι 100για τις περιπτώσεις που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών.Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται 
έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 
➢ Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 
➢ Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του 
κριτηρίου.  

 

Το άθροισμα των επιμέρους αυτών γινομένων όλων των κριτηρίων των Ομάδων Α έως και Γ είναι η 
συνολική βαθμολογία του Διαγωνιζόμενου(Βi) 

 

Βi = Ο Βαθμός Τεχνικής Αξιολόγησης, κατά τα προηγουμένως οριζόμενα 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων του Έργου, θα γίνει με βάση τα 
κριτήρια, που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Πίνακας 1: Επεξήγηση Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης 
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Α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Α Τεχνικές Προδιαγραφές Προτεινόμενης Λύσης  

Α.1 Τεχνική προσέγγιση και ανάλυση του έργου 
(αρχιτεκτονική – τεχνολογίες – πρωτόκολλα) 

Θα αξιολογηθεί η κατανόηση του αντικειμένου του 
Έργου και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του. 

Μέρος Β §3.2.1 , 3.2.2 , 3.2.3, 3.3.3, 
3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7 

Πίνακας Συμμόρφωσης 1,  

Πίνακας Συμμόρφωσης 2, 

Πίνακας Συμμόρφωσης 3 

Α.2 Προσφερόμενος εξοπλισμός Θα αξιολογηθεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός  ενεργών στοιχείων 
(δρομολογητών) και μεταγωγού)  

Μέρος Β §3.3.2 

Πίνακας Συμμόρφωσης 5,  

Πίνακας Συμμόρφωσης 6, 

Πίνακας Συμμόρφωσης 7 

Πίνακας Συμμόρφωσης 8,  

Πίνακας Συμμόρφωσης 9 

Πίνακας Συμμόρφωσης 10 

 

Α.3 Προσφερόμενες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις  - 
Διαστασιολόγηση δικτύου 

Θα αξιολογηθεί η κάλυψη των απαιτήσεων 
σύνδεσης όλων των σημείων του δικτύου με 
υποστήριξη ζητούμενης ταχύτητας και ποιότητας 
επικοινωνίας 

Μέρος Β §3.2.2, 3.2.3 

Β Οργάνωση Υλοποίησης   

Β.1 Χρονοδιάγραμμα 

Θα αξιολογηθεί η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, 
η ανάλυση και η συντόμευση των εργασιών στην 
διαδικασία μετάπτωσης. 

Μέρος Β Κεφ.5.1 

Κεφ. 4 

 

Β.2 Προτεινόμενη ομάδα έργου – οργανωτικό σχήμα 

διοίκησης έργου 

Θα αξιολογηθεί το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης 

έργου, η στελέχωση ομάδας έργου και οι 

πιστοποιήσεις της ομάδας έργου. 

Μέρος Β Κεφ.6 

 

Γ Προσφερόμενες υπηρεσίες και ποιότητά τους  

Γ.1 Παρεχόμενη Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων 
Υπηρεσιών (SLA) 

Θα αξιολογηθεί η παρεχόμενη ποιότητα 
υπηρεσίας του δικτύου και των υπηρεσιών του 
καθώς και η συμμόρφωση με τις ελάχιστες 
ζητούμενες  απαιτήσεις του SLA. 

Μέρος Β §3.3.8 έως & §3.3.9 

Πίνακας Συμμόρφωσης 3  
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Α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Γ.2 
Προσφερόμενες υπηρεσίες 

Καταλληλότητα και ομοιογένεια των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, σε 
σχέση με τα ουσιώδη τεχνικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά της παρούσας Διακήρυξης. Θα 
αξιολογηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών του 
Αναδόχου σε ό,τι αφορά στην Υπηρεσία 
Υποστήριξης Χρηστών. 

Μέρος Β §3.3.1 έως και §3.3.13 

Παράρτημα Β και Παράρτημα Γ 
του Μέρους Β 

Πίνακας Συμμόρφωσης 1  

 

Γ.3 
Προσφερόμενη Πλατφόρμα Υποστήριξης 
Αιτημάτων Χρηστών 

Θα αξιολογηθεί η προσφερόμενη πλατφόρμα 
εξυπηρέτησης αιτημάτων υποστήριξης, τα τεχνικά 
και λειτουργικά χαρακτηριστικά της, η ολοκλήρωσή 
της με τρίτα συστήματα και η εγκατεστημένη βάση 
της σε άλλους Πελάτες 

Μέρος Β §3.3.11 

Πίνακας Συμμόρφωσης 10  

 

 

 

 

Πίνακας 2: Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές Βαρύτητας Τεχνικής Προσφοράς 

 

Α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Α Τεχνικές Προδιαγραφές  50% 

Α.1 Τεχνική προσέγγιση και ανάλυση του έργου ( αρχιτεκτονική – 
τεχνολογίες - πρωτόκολλα) 10% 

Α.2 Προσφερόμενος εξοπλισμός  20% 

Α.3 Προσφερόμενες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις  - 
Διαστασιολόγηση δικτύου 20% 

Β Οργάνωση Υλοποίησης 15% 

Β.1 Χρονοδιάγραμμα  10% 

Β.2 Προτεινόμενη ομάδα έργου – οργανωτικό σχήμα διοίκησης 

έργου.  
5% 

Γ Προσφερόμενες υπηρεσίες και ποιότητά τους 35% 

Γ.1 Παρεχόμενη Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών 
(SLA).  15% 

Γ.2 Προσφερόμενες υπηρεσίες: Σχεδιασμός υλοποίησης, 

καταλληλότητα και ομοιογένεια των προσφερόμενων υπηρεσιών 

και προϊόντων, σε σχέση με τα ουσιώδη τεχνικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά της παρούσας Διακήρυξης. 

10% 

Γ.3 Προσφερόμενη Πλατφόρμα Υποστήριξης Αιτημάτων Χρηστών 

(Help Desk) 
10% 
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Α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

 Σύνολο 100% 

 

 Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς την βαθμολογία της , σύμφωνα με τον 

παρακάτω τύπο: 

Λi = (Ki / Βi) 

όπου: 

Βi  η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Κi  η συνολική τιμή προσφοράςi. 

Λi  ο λόγος, ο οποίος στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λi. 

 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της 
παρούσας Διακήρυξης , για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 
36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα 
με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το 
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 
και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και 
οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην 
συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή 
ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των 
καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 
37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. 
Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) 
δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις:  
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α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 3 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 
σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός 
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή 
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή 
ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο 
ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις 
αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  
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Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως 
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 
3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την 
προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο 
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου 
να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την 
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και 
τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus 
ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή 
άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί 
Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με 
μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της 
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Γενικές παρατηρήσεις - διευκρινίσεις επί της τεχνικής προσφοράς: 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά, που, κατά την κρίση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης  των προσφορών του διαγωνισμού, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη 
και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Στην τεχνική προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού θα υποβάλει τα κάτωθι:  

• Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της παραγράφου 7.1.6.1.1 (των υποπαραγράφων 1-15) της 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 

 

• Συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης της παραγράφου 7.1.4της ΤΕΧΝΙΚΗΣ –
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 

 

• Τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.6.2.2της ΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 

 

• Περιγραφή της ομάδας έργου σύμφωνα με τις παραγράφους 6.1 και 7.1.6.2.3της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
–ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης. 

 Η διάρθρωση της Οικονομικής Προσφοράς θα είναι σύμφωνη με το Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς της παραγράφου 7.1.5 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 

Οι τιμές θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε 
μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή των τιμών αυτών, για οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία. 

Κάθε είδους άλλη δαπάνη  (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ.)  
βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ [παράγραφος 7.1.5.2 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)] 
θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
 
Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 
αντικείμενο της υπηρεσίας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και 
να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο του Αναθέτοντα φορέα. 
 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  για το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας 
διακήρυξης. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 
της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για 
παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την 
παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  
για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας,  



32 

 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά 
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του 
ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων 
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την  27/07/2022 και ώρα 10.00 π.μ. 

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο 
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και 
γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα 
και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο 
προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής 
προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 302. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης 
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς 
ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 
από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της 
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 
καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά 
μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά 
τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 
απορρίπτεται ως μη κανονική. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω 
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 316 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
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σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 
Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 
εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για 
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την 
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση 
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 
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μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) 
πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του 
ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής 
προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, 
σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά 
του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση 
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με 
ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η 
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 
δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Aνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 
επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης 
και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 
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Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί 
της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και 
δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από 
άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 
39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της 
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, 
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους 
αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων 
της αναθέτουσας αρχής. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του 
π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον 
του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης 
των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και όλες οι συναφείς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί 
ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης .  
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Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή 
της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο 
αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της 
αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την 
επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης 
της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της 
απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της 
αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας 
αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης 
γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 
1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης 
των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής 
απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η 
προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας 
ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως 
άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 316, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον 
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν 
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 
δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 3022 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η 
(βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής 
σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για 
όλα τα μέλη της ένωσης. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση του 
αναδόχου. 

4.4 Υπεργολαβία  

4.4.1. 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 σύμφωνα με το άρθρο 287 του ν. 4412/16.  

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.3.Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας 
για τους υπεργολάβους  με το ΕΕΕΣ και τα δικαιολογητικά του άρθρου 3.3, κατά περίπτωση. 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του 

4.4.4  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του συνόλου ή μέρους του δια της συμβάσεως 
αναληφθέντος Έργου, δύναται όμως να επιτραπεί εκχώρηση μόνο κατ’ εξαίρεση και ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής  

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα 
διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το 
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που 
δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)4. Η 
σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή 
έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως 
απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την 
ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας. 
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4.7 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

4.7.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου να συμμορφωθεί 
πλήρως με τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας Συμμόρφωσης) που 
συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

4.7.2 Το πλαίσιο των υποχρεώσεων του Αναδόχου, όσον αφορά στην ορθή διαχείριση, συντήρηση 
και λειτουργία του Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου του ΟΣΕ, θα προδιαγράφεται με σαφήνεια στη 
Σύμβαση Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Εξυπηρέτησης (SLA) η οποία θα καταρτιστεί μεταξύ 
του ΟΣΕ και του Αναδόχου. 

4.7.3 Ο Ανάδοχος δύναται, μετά από συμφωνία με τον Αναθέτοντα Φορέα, να προτείνει αλλαγές 
στο προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα, υπό τη προϋπόθεση ότι δε μεταβάλλεται η συνολική διάρκεια 
του Έργου. 

4.7.4 Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος 
του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή Φάσεων ή δραστηριοτήτων του 
χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι 
τέσσερεις (4) μήνες, με αντίστοιχη μετατόπιση των πληρωμών. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει 
εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος και των πληρωμών ως προς 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

4.7.5 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην 
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται 
να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας 
βίας. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα του Αναδόχου εξετάζεται από τον Αναθέτοντα Φορέα, ο 
οποίος αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με 
αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο. 

4.7.6 Το έργο θα θεωρείται ως οριστικώς εκτελεσθέν όταν ο Ανάδοχος θα έχει ολοκληρώσει τα 
αντικείμενα που του ανατίθενται από την Σύμβαση και εφόσον δεν θα υπάρχει εκκρεμής απαίτηση 
του ΟΣΕ έναντι του Αναδόχου. 

4.8  Ενημέρωση Προόδου 

4.8.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε τακτικές ή όποτε άλλοτε απαιτείται, 
συναντήσεις με τα αρμόδια όργανα του ΟΣΕ, σχετικά με την εκτέλεση και την πρόοδο του έργου. 

4.8.2 Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να προβαίνει σε παρουσίαση του έργου όπου ήθελε απαιτηθεί 
από τον εργοδότη. 

4.9  Δημοσιότητα- Εμπιστευτικότητα 

4.9.1 Απαγορεύεται οποιαδήποτε από πλευράς Αναδόχου δημοσιότητα, σχετική με τον παρόντα 
Διαγωνισμό ή τη Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΟΣΕ. 

4.9.2 Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, οφείλει να τηρήσει απόρρητες 
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες, οι οποίες αφορούν ιδίως στην οργάνωση, 
δραστηριότητα, οικονομικά θέματα ή υποθέσεις γενικότερα του ΟΣΕ και δεν δικαιούται χωρίς την 
προηγούμενη συγκατάθεση του ΟΣΕ: 

• Ο Ανάδοχος  θα αναλάβει  την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην 
γνωστοποιήσει ή διαθέσει σε  τρίτους  πλην των αναγκαίων  για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
του από την  σύμβαση  προσώπων (ειδικοί συνεργάτες, υπεργολάβοι κλπ) , τους οποίους επίσης 
υποχρεούται να δεσμεύσει με ρήτρες εμπιστευτικότητας,  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του Εργοδότη, οποιαδήποτε  έγγραφα, στοιχεία , ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση 
του, κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. Επιπλέον ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση και εγγυάται,  ότι η ως άνω υποχρέωση εχεμύθειας  δεσμεύει  και το προσωπικό, τους 
συνεργάτες , υπαλλήλους, προστηθέντες και υπεργολάβους του.  
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• Να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλο από τον αναγκαίο για 
την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

• Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον 
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και  μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων προς τον Πελάτη.  
 

Οι ως άνω όροι θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την λήξη ισχύος ή τη λύση της Σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. α) Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί σε  14  ισόποσες  μηνιαίες 
δόσεις.  

β) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται κατόπιν κατάθεσης αναφοράς προόδου του 
έργου από τον Ανάδοχο (πριν από κάθε πληρωμή) και με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 

του ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Ποσοστό 0,1% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της Ενιαίας 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τον άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016, 
ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθ. άρθρο 7 του Ν.4912/2022. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, 
εφ’ όσον έχει τεθεί σε ισχύ. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15)  ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. 

 Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο  
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
από δημόσιες συμβάσεις. 

 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια 
σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της 
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά 
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί 
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/20165. Πριν από την 
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άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 
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6.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1  Η Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης από διοικητικής απόψεως (έλεγχος 
πρωτοκόλλων, ποινικών ρητρών κλ.π.) αυτής θα διενεργηθεί από την ΔΙΠΕΦ/ΤΠΑΣΥ η οποία και θα 
εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων του 
αντικειμένου. 

 

Για ζητήματα, ωστόσο, που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 
της σύμβασης, υπό τους όρους των άρθρων 337 και 216 ν. 4412/2016 και του άρθρου 1.1. η  ΔΙΠΕΦ 
, ως αρμόδια υπηρεσία για τη σχετική εισήγηση στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και εν συνεχεία 
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο συνεπικουρείται από την Αιτούσα Υπηρεσία και το συντονιστή 
της Σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.1.2. της παρούσας.   

 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από 
την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση 
της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο 
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η 
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον 
επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων 
της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές 
του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή 
παραλαβής. 

 

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1.  Η  διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις  (14)  μήνες  από την ημερομηνία 
υπογραφής της, εκ των οποίων οι δύο (2) μήνες αποτελούν χρόνο ολοκλήρωσης εργασιών 
μετάπτωσης όλων των σημείων στο δίκτυο του Αναδόχου. 
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6.2.2.  Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 

6.3   Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Τεύχος 3 «Τεύχος Γενικών και Ειδικών 
Υποχρεώσεων»  της Τεχνικής Περιγραφής (Παράρτημα Ι) της παρούσας διακήρυξης. 
 
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την 
απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα 
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
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συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση 
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο 
δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

6.5 Ποινική Ρήτρα εκπρόθεσμης παράδοσης -Ποινές  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  (Τεχνική 
– Λειτουργική Περιγραφή). 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκτός από ανωτέρα βία, η πραγμάτωση των παραπάνω δεν γίνει μέσα 
στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο, τότε ο Ο.Σ.Ε. έχει το δικαίωμα με έγγραφη 
ανακοίνωση του να καταγγείλει μονομερώς αυτή τη σύμβαση και να απαιτεί με κάθε νόμιμο μέσο 
την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα επέλθει σε αυτόν λόγω παράβασης από μέρους του 
Αναδόχου οιουδήποτε όρου ή όρων της σύμβασης, για την καταγγελία δε αυτή δεν υπάρχει 
προθεσμία. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ο.Σ.Ε. αμέσως και πάντως όχι 
αργότερα από δέκα (10) ημέρες από την εμφάνιση της κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι 
δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη σύμβαση αλλιώς δεν θα έχει το δικαίωμα να την επικαλεστεί. 

Μόνο  η έγγραφη αναγνώριση από τον Ο.Σ.Ε.  της ανωτέρας  βίας, που επικαλείται ο Ανάδοχος, 
συνεπάγεται  την απαλλαγή του τελευταίου από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης εκτέλεσης του 
έργου, του Ο.Σ.Ε. όμως δικαιουμένου στην περίπτωση αυτή,  να καταγγείλει με μονομερή δήλωσή 
του και χωρίς καμία σε βάρος του ζημία, τη σύμβαση αυτή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
γνωστοποίηση προς αυτόν των γεγονότων που συνιστούν την ανωτέρω βία. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του Ανάδοχου εκπτώτου, ο Ο.Σ.Ε.  μπορεί 
οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την  Ελληνική Νομοθεσία, την αποκατάσταση κάθε ζημιάς 
του, που έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή τη μη προσήκουσα εκτέλεση της παρούσης σύμβασης 
από τον Ανάδοχο. 

Για κάθε πλημμέλεια ή παράβαση πιστοποιημένη από την Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής  
θα επιβάλλεται  ρήτρα 1.000€ για κάθε παράβαση ξεχωριστά, την οποία ο ΟΣΕ θα παρακρατεί 
αυτόματα από κάθε τιμολόγιο, ποσό το οποίο κρίνεται αμοιβαίως αποδεκτό και είναι και σύμφωνο 
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προς το μέγεθος της καταλογισθείσας πλημμέλειας, του Ανάδοχου παραιτούμενου να προσφύγει 
στο Δικαστήριο για μείωση της ως άνω ποινικής ρήτρας. 

 

 

       AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     

          Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
            

                                        
ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Κ. ΠΑΤΕΡΑΣ 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Εισαγωγή 

Αντικείμενο του έργου «ΝΕΤΟΣΕ» είναι η κατασκευή, θέση σε λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση 
ως υπηρεσία ενός Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου (VPN) βασισμένου στην οικογένεια πρωτοκόλλων IP, 
για μετάδοση – δρομολόγηση φωνής και δεδομένων, που θα ικανοποιεί τις άμεσες και τις 
μελλοντικές ανάγκες του ΟΣΕ, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και 
επικοινωνία όλων των επιχειρησιακών μονάδων των εταιρειών του ομίλου. 

Λόγω αυτού του διαχωρισμού αλλά και εν όψει της σταδιακής απελευθέρωσης των διεθνών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, ο Όμιλος εταιρειών ΟΣΕ καλείται να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε  
δραστικές και ουσιώδεις αλλαγές που επιτελούνται σχεδόν ταυτόχρονα:  

Η απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών επιβάλλει τον επιχειρησιακό προσανατολισμό 
του Οργανισμού σε πελατοκεντρικά πρότυπα, με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς, 
προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο πελατειακό κοινό του. 

Σε αυτό το νέο επιχειρηματικό πλαίσιο λειτουργίας, που χαρακτηρίζεται από οργανωσιακή 
αναδιάρθρωση, αυξημένο κόστος και την είσοδο ανταγωνιστών στην παροχή σιδηροδρομικών 
μεταφορικών υπηρεσιών, ο ΟΣΕ βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου 
πληροφορικής του. Σύμφωνα μ’ αυτό πρόκειται να υλοποιηθούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά 
συστήματα για την υποστήριξη των λειτουργιών των εταιρειών του Ομίλου. Βασικό έργο για την 
υποστήριξη, επικοινωνία και διαλειτουργικότητα των ανωτέρω  συστημάτων πληροφορικής 
αποτελεί η δημιουργία σύγχρονης και αξιόπιστης δικτυακής υποδομής η οποία αναμένεται να 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Σημειώνεται ότι: 

Έχει ζητηθεί η ένταξη των κτιρίων του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στο αντικείμενο του έργου δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
ΙΙ», που αφορά υπηρεσίες του φορέων του Δημοσίου και βρίσκεται στην φάση υλοποίησης. 

Εφόσον κατά την διάρκεια ισχύος της νέας σύμβασης, προκύψει ένταξη μέρους του έργου αυτής 
στο αντικείμενο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», τότε κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον Ανάδοχο του 
έργου, θα επέλθει αντίστοιχη μείωση του οικονομικού και φυσικού της αντικειμένου. 

 

Ιδιωτικό Ιδεατό Δίκτυο «ΝΕΤΟΣΕ» 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
τα ακόλουθα: 

❑ Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής για το σύνολο του έργου, στα πλαίσια της οποίας θα 

εξειδικευτούν οι ανάγκες της κάθε επιχειρησιακής μονάδας και σημείου παρουσίας του 

οργανισμού, καθώς και όλες οι διαδικασίες μετάπτωσης από το υπάρχον δίκτυο δεδομένων του 

οργανισμού. 

❑ Εξασφάλιση της συνέχειας λειτουργίας του δικτύου VPN του ΟΣΕ, για όλες τις επιχειρησιακές 

μονάδες του Οργανισμού και τα σημεία παρουσίας του στον Ελλαδικό χώρο που 

περιλαμβάνονται στο παρόν Έργο καθώς και των πιθανών επεκτάσεων αυτού. 

❑ Εξασφάλιση της Παροχής της δυνατότητας επικοινωνίας κάθε σημείου παρουσίας του ΟΣΕ με 

οποιονδήποτε άλλο σημείο παρουσίας του (any-to-any). 
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❑ Παροχή guest WIFI Ιντερνέτ υπηρεσιών στην πλατφόρμα του κάθε σταθμού στον Προαστιακό. 

Θα πρέπει ο Πάροχος να παρέχει τις γραμμές σε κάθε σημείο. Η υπηρεσία Secure SD-WAN θα 

πρέπει να είναι σε θέση να συγχωνεύσει όλες τις τεχνολογίες WAN σε μια ενιαία και ασφαλή 

πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών διασύνδεσης και ασφάλειας. Η τεχνολογία αυτή θα παρέχει 

και ασφαλή πρόσβαση των υπαλλήλων σε κάθε σταθμό προς την κεντρική τοποθεσία του ΟΣΕ 

και Internet στην πλατφόρμα στους ταξιδιώτες του προαστιακού.  

❑ Χρησιμοποίηση της υφιστάμενης δομημένης καλωδίωσης στο σύνολο των εγκαταστάσεων του 

ΟΣΕ, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν, για την σύνδεση του τερματικού δικτυακού εξοπλισμού 

(router) εντός του υπάρχοντος ικριώματος (rack). Σε περιπτώσεις που αυτή δεν επαρκεί, ο 

ανάδοχος θα φροντίσει για την υλοποίησή της στα πλαίσια του έργου χωρίς επιπλέον 

οικονομική απαίτηση. Τονίζεται ότι η υπάρχουσα υποδομή ήδη χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ 

για τις ανάγκες του υφιστάμενου του δικτύου. Δεδομένης της κρισιμότητας της διαθεσιμότητας 

του υφιστάμενου δικτύου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η χρησιμοποίηση εκ 

μέρους του της υφιστάμενης υποδομής δεν πρέπει να διαταράξει την λειτουργία και την 

διαθεσιμότητα του υφιστάμενου δικτύου του Οργανισμού. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η υποδομή που υπάρχει ή θα δημιουργηθεί, θα 

εξυπηρετεί ταυτόχρονα το νέο δίκτυο που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος και το υφιστάμενο δίκτυο 

τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η μετάπτωση από το ένα δίκτυο στο 

άλλο.   

❑ Παροχή των υπηρεσιών ενός πλήρως εξοπλισμένου και στελεχωμένου Βλαβοληπτικού Κέντρου 

στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, λειτουργία και παροχή στον ΟΣΕ υπηρεσίας διαχείρισης 

δικτύου (helpdesk) ώστε, σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του οργανισμού, να 

εξασφαλίζεται η συνολική εποπτεία και διαχείριση της λειτουργίας του.   

❑ Παροχή από τον Ανάδοχο νέας Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενης Υπηρεσίας (SLA) και 

λειτουργία υπηρεσίας απόδοσης και παρακολούθησης αυτής για το σύνολο των 

προσφερομένων υπηρεσιών του Αναδόχου και του ζητούμενου πληροφοριακού δικτύου.  

❑ Τεχνική Υποστήριξη και εξασφάλιση της συνέχισης της πλήρους λειτουργίας του δικτύου και 

των αντιστοίχων προσφερόμενων δικτυακών υπηρεσιών του Αναδόχου, για το χρονικό 

διάστημα ισχύος της νέας σύμβασης που θα υπογραφεί. 

❑ Προμήθεια, υλοποίηση και λειτουργία, στο πλαίσιο του Έργου, οποιουδήποτε άλλου 

συστατικού (υλικό εξοπλισμό, λογισμικό, υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, κ.ά.) δεν αναφέρεται 

ρητά στην παρούσα διακήρυξη, αλλά είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη 

λειτουργία του έργου. Τα πρόσθετα θα διατίθενται από τον Ανάδοχο, χωρίς επιπλέον 

οικονομική απαίτηση και σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου.  

❑ Η συνέχεια της λειτουργίας του δικτύου “ΝΕΤΟΣΕ” αποτελεί κύριο και βασικότερο στόχο του 

Οργανισμού, επομένως οι ενέργειες που απαιτούνται για την παράδοση των νέων υπηρεσιών 

θα γίνουν σταδιακά, ακολουθώντας το πλάνο υλοποίησης της Μελέτης Εφαρμογής του 

Αναδόχου, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο επικαιροποίησης και συμφωνίας μεταξύ 

Αναδόχου και ΟΣΕ στη φάση της εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής. 

❑ Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και διάθεση στον ΟΣΕ, ως υπηρεσία, δικτύου πρόσβασης, για 

όλες τις επιχειρησιακές μονάδες του Οργανισμού και τα σημεία παρουσίας του στον Ελλαδικό 

χώρο. 
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❑ Διάθεση στον ΟΣΕ, ως υπηρεσία, δικτύου διανομής, για τη διασύνδεση των κόμβων πρόσβασης 

με συγκεκριμένη και εγγυημένη ταχύτητα πρόσβασης ανά κόμβο και δυνατότητα επικοινωνίας 

κάθε κόμβου πρόσβασης με οποιονδήποτε άλλο κόμβο πρόσβασης (any-to-any). 

❑ Σχεδιασμός, προμήθεια και υλοποίηση ή αναβάθμιση της δομημένης καλωδίωσης στο σύνολο 

των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ ώστε να είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στην παρούσα 

προκήρυξη. Τονίζεται ότι όσο αφορά στην διασύνδεση του χώρου εγκατάστασης του 

εξοπλισμού πρόσβασης με το δίκτυο του Αναδόχου (παροχή κυκλώματος στον χώρο 

εγκατάστασης), αυτή περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου. Όσο αφορά στην  

προμήθεια και υλοποίηση ή αναβάθμιση της δομημένης καλωδίωσης για την διασύνδεση του 

τοπικού δικτύου (ικριώματα, τηλεπικοινωνιακές πρίζες κτλ), με τον εξοπλισμό πρόσβασης του 

αναδόχου ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τιμές μονάδας. Ο 

Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει την προμήθεια της παραπάνω αναφερόμενης 

δομημένης καλωδίωσης, με βάση τις παραπάνω τιμές και έπειτα από την σχετική μελέτη που 

θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της Φάσης της Μελέτης Εφαρμογής. Οι μελέτες 

αυτές περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου. 

❑ Υλοποίηση των ανεξάρτητων ιδεατών κλειστών δικτύων (VPNs) που θα προσδιοριστούν από τη 

Μελέτη Εφαρμογής. 

❑ Λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης των υπευθύνων δικτύου του Οργανισμού. 

❑ Στελέχωση, λειτουργία και παροχή στον ΟΣΕ υπηρεσίας διαχείρισης δικτύου (helpdesk) ώστε, σε 

συνεργασία με τα στελέχη του οργανισμού, να εξασφαλίζεται η συνολική εποπτεία και 

διαχείριση της λειτουργίας του.   

❑ Προσφορά της απαραίτητης κατάρτισης στους χρήστες και τους υπεύθυνους λειτουργίας του 

δικτύου του Οργανισμού. 

❑ Υποστήριξη της πλήρους λειτουργίας του δικτύου και των αντιστοίχων δικτυακών υπηρεσιών 

από τη θέση σε  παραγωγική λειτουργία του δικτύου και έως το τέλος του έργου. 

❑ Η υλοποίηση του δικτύου στην πλήρη του σύνθεση θα γίνει σταδιακά, ακολουθώντας το 

πλάνο υλοποίησης το οποίο αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας διακήρυξης 

παρακάτω και θα αποτελέσει αντικείμενο επικαιροποίησης και συμφωνίας μεταξύ Αναδόχου 

και ΟΣΕ στη φάση της εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής. 
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

2.1 Περιβάλλον του Έργου 

2.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 

2.1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση  ΟΣΕ Α.Ε. 

 

Η "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε." (ΝΠΙΔ), ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1970 (με το 
ΝΔ 674/1970) με σκοπό την ενιαία οργάνωση, του Δικτύου και των Σιδηροδρομικών Υποδομών, 
καθώς και την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών που είχαν 
δημιουργηθεί μέχρι εκείνη την περίοδο στη χώρα. Η έδρα του οργανισμού βρίσκεται στην Αθήνα 
(Καρόλου 1-3). 

Η OΣE Α.Ε., ανέλαβε και σε μεγάλο ποσοστό κατάφερε να εκσυγχρονίσει το δίκτυο και το τροχαίο 
του υλικό. Το πρόγραμμα έργων (συμπεριλαμβανομένου των έργων υποδομής, των μελετών και 
των έργων πληροφορικής) σύμφωνα με το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ 2008-2017, 
ανέρχεται σε €9,3 δις. περίπου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ανανέωσης του Τροχαίου 
Υλικού, που αναμένεται να αναλάβει, η ανεξαρτητοποιηθείσα ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης οργανωτικής αναδιοργάνωσης, o ΟΣΕ μετετράπη σε μητρική εταιρεία 
ομίλου εταιρειών, με τις θυγατρικές εταιρείες να έχουν ήδη αναλάβει κύρια πεδία δραστηριοτήτων, 
όπως οι επιβατικές-εμπορευματικές μεταφορές, η διαχείριση του δικτύου και της υποδομής, η 
διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, κλπ. 

Το 2008 ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο Ελληνικό Δημόσιο.  

O Όμιλος Ο.Σ.Ε. αποτελείται: 

1. Από τη Μητρική Εταιρεία (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), στην οποία ενσωματώθηκε από τις αρχές του 2011, 
σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, η πρώην θυγατρική Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε. (πρώην Διαχειριστής 
της Υποδομής). Η μητρική εταιρεία καθορίζει τη συνολική στρατηγική για τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές (υποδομή και σιδηροδρομική δραστηριότητα) και έχει 
την κυριότητα και τη διαχείριση της υποδομής και του τροχαίου υλικού.*. 

2. Την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των υπό εξέλιξη ή προς ανάθεση 
έργων εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που 
συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματοδοτούνται αμιγώς 
από εθνικούς πόρους. 

Η θυγατρική του ΟΣΕ ΓΑΙΑΟΣΕ δεν ανήκει πλέον στον Όμιλο ΟΣΕ. Με την αριθμ. Φ26/οικ. 
12874/1400 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
759/3.4.2013, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4111/25.01.2013, το σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ 
Α.Ε. μεταβιβάζεται από τον ΟΣΕ Α.Ε. στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα, ενώ κατά τη 
λειτουργία της, η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

* Με το Νόμο 4111/25.01.2013 ρυθμίζονται τα θέματα μεταβίβασης του τροχαίου υλικού 
του ΟΣΕ στο Δημόσιο, της απόσχισης του Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ 
και της ίδρυσης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης 
Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΕΣΣΤΥ, η 
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οποία θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και θα λειτουργεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, 
επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού και άλλων 
μέσων σταθερής τροχιάς καθώς και τη διαχείριση ή/και εκμίσθωση τροχαίου υλικού είτε 
ιδιόκτητου είτε εξ ονόματος άλλων σε τρίτους. 

2.1.1.2 Όργανα και Επιτροπές 

Για την υλοποίηση του έργου θα συσταθούν τα ακόλουθα όργανα και επιτροπές: 

2.1.1.2.1 Επιτροπή Παραλαβής (και Παρακολούθησης του Έργου - ΕΠΠΕ) 

Η ΕΠΠΕ αναλαμβάνει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, για την παραλαβή των επί μέρους Παραδοτέων, κατά Φάση του 
Έργου καθώς και την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του. 

2.1.1.2.2 Θεματικές Ομάδες Εργασίας 

Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία 
Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχωθούν από υπαλλήλους διαφόρων τμημάτων της 
ΟΣΕ ΑΕ, για την παρακολούθηση των επί μέρους θεματικών ενοτήτων του Έργου. Ο συντονισμός 
των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου και την Επιτροπή Παραλαβής. Οι 
βασικές αρχές για τον ρόλο και τον τρόπο συνεργασίας των επιμέρους εμπλεκόμενων μερών στο 
πλαίσιο διοίκησης του έργου, παρατίθενται ακολούθως: 

▪ Το Έργο παρακολουθείται και παραλαμβάνεται από την ΕΠΠΕ.   

▪ Η ΕΠΠΕ αναλαμβάνει σε υψηλό επίπεδο την παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου και 
υποστηρίζεται, κατά περίπτωση, από τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας, οι οποίες συμμετέχουν 
στην προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. Ο συντονισμός των 
θεματικών ομάδων εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου του Αναδόχου θα συνεργάζεται τόσο με τον υπεύθυνο έργου της 
Αναθέτουσας Αρχής, όσο και με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, θα υποστηρίζει το έργο της 
ΕΠΠΕ. 

 

2.2.3 Οργανωτική Δομή του Φορέα 

Το οργανόγραμμα του ΟΣΕ είναι το ακόλουθο: 
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2.2 Υφιστάμενη κατάσταση 

2.2.1 Ανάλυση υποδομών 

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Ο ΟΣΕ Α.Ε. διαθέτει πιστοποιητικό του «Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών», 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 με πεδίο εφαρμογής «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», από τον 
διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης «EUROCERT Α.Ε.». 

Το δίκτυο δεδομένων βασίζεται σε ένα δίκτυο MPLS - VPN το οποίο αποτελείται από δρομολογητές 
ΙΡ (routers) που συνδέονται με το δίκτυο του παρόχου μέσω γραμμών ADSL 4Mbps ή upto 24 Mbps,  
SHDSL, ή 4G WAN για τα απομακρυσμένα σημεία και μέσω κυκλώματος οπτικών ινών για το 
κεντρικό κτίριο της Καρόλου. Επίσης, υπάρχει πρόσθετη κύρια διασύνδεση του κεντρικού κτιρίου 
(Καρόλου) με το Σ.Σ. Αθήνας με χρήση οπτικής ίνας. 

Στο κεντρικό κτίριο της Καρόλου είναι σε λειτουργία δικτυακός εξοπλισμός καθώς και 
εγκατεστημένη δομημένη καλωδίωση στους ορόφους. Ο ενεργός εξοπλισμός αποτελείται από 
multilayer switches της Huawei και δρομολογητή της Cisco Systems, τοποθετημένος σε επιδαπέδια 
ικριώματα. 
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 Στα κεντρικά κτίρια της Καρόλου έχουν εγκατασταθεί switches Huawei P-02310PVY. Επίσης, το VPN 
δίκτυο από την μεριά της Καρόλου τερματίζεται σε εξοπλισμό δρομολογητών CISCO3925E-SEC/K9. 

Για τη ασφάλεια του δικτύου σε επίπεδο εφαρμογών, χρησιμοποιούνται προϊόντα της Cisco Systems 
και συγκεκριμένα το μοντέλο ASA 5540 Series. Για την ασφαλή διασύνδεση με το Internet 
χρησιμοποιείται σύστημα συστοιχίας firewalls της σειράς ASA5540.  

Tα απομακρυσμένα σημεία του MPLS-VPN δικτύου, τα οποία διασυνδέονται μέσω γραμμών ADSL, 
υποστηρίζονται από ADSL routers της Cisco τύπου C887-SEC/K9, ενώ στα υπόλοιπα σημεία η 
διασύνδεση υλοποιείται από από (3) Cisco 1941/K9, , 2x20Mbps (Ethernet) και (1) Cisco 3925 -
SEC/K9 

 

Αναλυτικότερα, στο δίκτυο συνδέονται απομακρυσμένες υπηρεσίες του Οργανισμού που διαθέτουν 
μικρό αριθμό σταθμών εργασίας (PCs) και εκτυπωτών. Σε κάθε μία από αυτές έχει αναπτυχθεί 
τοπικό δίκτυο Ethernet (LAN) βασισμένο σε μεταγωγείς (switches) με χρήση καλωδίωσης UTP. Το 
τοπικό δίκτυο αυτό υλοποιείται με χρήση δρομολογητή με LAN θύρες και WAN θύρα για την 
πρόσβαση στο MPLSVPN. Στο τοπικό αυτό δίκτυο συνδέονται και περιφερειακές συσκευές, 
εκτυπωτές κλπ.  

Ο εξοπλισμός των σημείων στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, έχει εγκατασταθεί σε επιτοίχια 
ικριώματα εφοδιασμένα με σύστημα εξαερισμού και ανεμιστήρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο 
κόμβος υποστηρίζεται από συστήματα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS). 

Στη συνέχεια περιγράφεται η δομή των επικοινωνιών στα κυριότερα σημεία του δικτύου, δηλαδή 
στο κτίριο της Καρόλου (Αθήνα) και στα κτίρια στις Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. 

 

Μεγάλα κτίρια στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Στο δίκτυο του Οργανισμού είναι συνδεδεμένα δύο πολυώροφα κτίρια, ένα επί στις οδού Καρόλου 
στην Αθήνα και ένα επί στις οδού Δωδεκανήσου στη Θεσσαλονίκη. 

Στο κτίριο της Καρόλου, είναι εγκατεστημένο το κέντρο υποστήριξης δικτύων και συστημάτων 
καθώς και τα τμήματα ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών. Όσον αφορά το τοπικό δίκτυο των 
μεγάλων κτιρίων, κυρίως αυτό της Καρόλου, έχει χωριστεί σε τόσα τμήματα (segments) όσοι είναι 
και οι όροφοι του κτιρίου. Κάθε όροφος φιλοξενεί ethernet switches για τη διασύνδεση με το 
κάθετο οπτικό δίκτυο διανομής του κτιρίου, καθώς επίσης και συστοιχία από hubs /switches με 
Ethernet θύρες για το δίκτυο πρόσβασης των χρηστών. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ορόφου 
σχηματίζονται κατά περίπτωση συστοιχίες από hubs /switches ώστε να ικανοποιηθούν οι 
απαιτούμενοι αριθμοί θέσεων εργασίας.  

 

Συγκροτήματα κτιρίων στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη 

Στον Πειραιά βρίσκονται αρκετές υπηρεσίες που αποτελούνται από συγκροτήματα κτιρίων, τα 
οποία βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις το ένα από το άλλο. 

Οι υπηρεσίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 

• Η Κεντρική Αποθήκη Υλικών (ΚΑΥΛ). 

• Το Μηχανοστάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη και το 

• ΚΕΚ Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
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H διασύνδεση των κτιρίων στις εν λόγω υπηρεσίες υλοποιείται με την χρήση μεταγωγέων (switches) 
που σε ορισμένες περιπτώσεις διασυνδέονται με οπτικές ίνες για λόγους ασφάλειας αλλά και για 
λόγους απόστασης. 

Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων οι ακόλουθες 
υπηρεσίες: 

 

• Ο Κεντρικός Επιβατηγός Σταθμός Θεσσαλονίκης, 

• Η Αποθήκη Υλικών Θεσσαλονίκης (ΑΥΘ) – Λογιστήριο, 
 

Επιπλέον στοιχεία 

Η κατακόρυφη καλωδίωση στην Καρόλου αποτελείται από οπτικές ίνες κατάλληλες για χρήση με τα 
υπάρχοντα Ethernet Switches. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η κάθετη καλωδίωση υλοποιείται με UTP 
καλώδια.  

Για τη διασύνδεση ορισμένων κτιρίων στις διάφορες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες 
λόγω του μεγαλύτερου εύρους ζώνης (bandwidth) που υποστηρίζουν και των ανοχών σε 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. 

Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η υπάρχουσα δικτύωση VPN των υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων του ΟΣΕ. 

 

Σταθμοί προαστιακού σιδηροδρόμου 

 

Στο VPN του ΟΣΕ θα ενταχθούν και 31 σταθμοί του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, με σκοπό να 
καλυφθούν οι ανάγκες ενημέρωσης των πινάκων δρομολογίων που υπάρχουν στους σταθμούς. 
Στους Σταθμούς αυτούς καταλήγει οπτική ίνα μεταξύ κάθε σταθμού και του κεντρικού σημείου που 
βρίσκεται στον Σταθμό ΣΚΑ (Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών). Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τον 
ΟΣΕ θα διερευνήσει την δυνατότητα χρησιμοποίησης των οπτικών ινών και στην περίπτωση που 
είναι δυνατή η χρησιμοποίηση, θα διασυνδεθεί κεντρικά στο ΣΚΑ, εγκαθιστώντας τον κατάλληλο 
εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου οπτικών ινών.  
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2.2.2 Γενική Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής εσωτερικού δικτύου των σημείων 

Ανάλογα με το μέγεθος καθενός από τα σημεία πρόσβασης του δικτύου ο Οργανισμός 
διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και έχει ήδη δημιουργήσει τοπικά δίκτυα σε κάθε έναν 
από αυτά. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται σχηματική αναπαράσταση της υπάρχουσας σχετικής 
υποδομής: 

 

 

 

Ανεξάρτητα με τις ιδιαιτερότητες κάθε σημείου πρόσβασης η δομημένη καλωδίωση 
αποτελείται από τα εξής μέρη: 

Οριζόντια καλωδίωση 

Το οριζόντιο δίκτυο αποτελείται από καλώδια UTP  και συνδέει τις τηλεπικοινωνιακές 
πρίζες με το οριζόντιο πεδίο χαλκού του κατανεμητή. 

Επίτοιχες τηλεπικοινωνιακές πρίζες. 

Κάθε θέση εργασίας έχει την αντίστοιχη επίτοιχη τηλεπικοινωνιακή πρίζα μέσω της 
οποίας συνδέεται ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής του εργαζομένου στο τοπικό δίκτυο 

Οδεύσεις 

Η όδευση των καλωδίων γίνεται μέσω πλαστικών καναλιών. Τα πλαστικά κανάλια που 
έχουν τοποθετηθεί είναι στερεωμένα στον τοίχο ή στην οροφή των χώρων απ' όπου 
διέρχονται με κατάλληλα ούπα και βίδες γαλβανιζέ. 

Οι οδεύσεις των καλωδίων UTP έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατά 
το δυνατό μέγιστη απόσταση από πεδία ηλεκτρικών ρευμάτων. Για το λόγο αυτό, θα 
τηρούνται κατ' ελάχιστον οι αποστάσεις που προβλέπονται μεταξύ καλωδίων ισχυρών και 
ασθενών ρευμάτων, καθώς και η απόσταση μεταξύ UTP καλωδίων και λυχνιών φωτισμού 
ΝΕΟΝ. 
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Σχηματική παράσταση της υποδομής των οδεύσεων της δομημένης καλωδίωσης  

 

Ικριώματα 

Σε κάθε κτίριο υπάρχει τουλάχιστον ένας κατανεμητής 
– ικρίωμα για την φιλοξενία του εξοπλισμού. 

Τα ικριώματα στο μεγαλύτερο ποσοστό των σημείων 
πρόσβασης είναι επίτοιχα μεταλλικά, με αντιστατική 
βαφή, πλάτους 19'', ύψους ανάλογου του μεγέθους 
των πεδίων χαλκού προσαυξημένου κατά 20%, 
βάθους 60cm, με πόρτα που θα διαθέτει κλειδαριά 
ασφαλείας (κοινό κλειδί για όλα τα ικριώματα) και 
δυνατότητα εισαγωγής καλωδίων από το πάνω και το 

κάτω μέρος. 

Εντός του ικριώματος έχουν εγκατασταθεί τα Πεδία Χαλκού στα οποία τερματίζουν οι 
απαραίτητες καλωδιώσεις τόσο από τις πρίζες των χρηστών όσο και από  το κύκλωμα που 
σήμερα χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για το ήδη υπάρχον δίκτυο. Σημειώνουμε ότι ανάλογη 
σύνδεση θα πρέπει ο ανάδοχος να πραγματοποιήσει στα πλαίσια του έργου και για το 
κύκλωμα με το οποίο θα πραγματοποιήσει την διασύνδεση του κάθε σημείου πρόσβασης 
με το δίκτυο που θα αναπτύξει. Ο ανάδοχος θα αναλάβει όλα τα υλικά και τις εργασίες για 
αυτήν την νέα διασύνδεση χωρίς επιπλέον κόστος για τον Οργανισμό. 

Στόχος είναι να λειτουργήσουν οι δύο συνδέσεις (παλιό και νέο δίκτυο) για κατάλληλο 
χρονικό διάστημα που θα οριστεί στην μελέτη εφαρμογής,  ώστε να πιστοποιηθεί η 
εύρυθμη λειτουργία του δικτύου και στην συνέχεια αφού θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες μετάπτωσης από τον ανάδοχο να καταργηθεί το κύκλωμα του 
παλαιού δικτύου. 

Επίσης κάθε ικρίωμα περιλαμβάνει ένα ανεμιστήρα για απαγωγή της θερμότητας που 
ελκύεται από τα μηχανήματα, που είναι εγκατεστημένα εντός του ικριώματος, καθώς και 
πολύπριζο 5 θέσεων για την τροφοδοσία αυτών. 

Οριζόντια πεδία χαλκού (PatchPanel) 

Εντός των ικριωμάτων έχει τοποθετηθεί το οριζόντιο πεδίο χαλκού (Patch Panel UTP) στο 
οποία τερματίζεται η αντίστοιχη οριζόντια καλωδίωση του κτιρίου. Τα Patch Panels είναι 
τουλάχιστον 24ων θέσεων πλάτους. Διαθέτουν τα απαραίτητα βύσματα RJ-45 UTP 
Category 6 για τον τερματισμό των UTP καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της οριζόντιας 
καλωδίωσης τα οποία είναι προεγκατεστημένα από το εργοστάσιο. 

Ηλεκτρολογικά 

Η μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος τροφοδοτείται από ανεξάρτητο πίνακα. 
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Όπως  αναφέρθηκε παραπάνω κεντρικό στοιχείο της εγκατάστασης είναι το ικρίωμα 
(Rack). Το ικρίωμα (με τα κατάλληλα Patchpanels εντός του ικριώματος) είναι το σημείο 
που τερματίζουν τα καλώδια που συνδέουν τις πρίζες με τον ενεργό εξοπλισμό του 
τοπικού δικτύου (μεταγωγέα Fast Ethernet). 

Μέσα στο ικρίωμα έχουν ήδη τοποθετηθεί οι απαραίτητοι μεταγωγείς και σε αυτό θα 
πρέπει να εγκαταστήσει ο Ανάδοχος τον εξοπλισμό πρόσβασης που θα διαθέσει στα 
πλαίσια του έργου. 

Ενεργός Εξοπλισμός τοπικού δικτύου 

Η υλοποίηση του τοπικού δικτύου γίνεται µέσω μεταγωγέα /ων FastEthernet. Ο 
μεταγωγέας /οι είναι τοποθετημένος /οι μέσα στο ικρίωμα. 

Με την χρήση του κατάλληλου αριθμού καλωδίων (Patchcords) συνδέονται οι αντίστοιχες 
πόρτες των patchpanels με αυτές του μεταγωγέα. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει τον κατάλληλο δρομολογητή του οποίου θα φέρει την 
ευθύνη υποστήριξης και συντήρησης για όλη την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του 
δικτύου. 

 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός - UPS 

Για την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος στον εξοπλισμό και όπως έχει ήδη παρουσιαστεί, ο 
εξοπλισμός τροφοδοτείται με την απαραίτητη συσκευή αδιάλειπτης παροχής ρεύματος. 

Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω τα οποία αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, 
παρουσιάζονται ώστε να βοηθήσουν τον υποψήφιο ανάδοχο να λάβει μία γενική εικόνα 
της υπάρχουσας υποδομής στα σημεία πρόσβασης. Ωστόσο τα κτίρια τα οποία θα 
αποτελέσουν σημεία του δικτύου, λόγω των διαφορετικών λειτουργιών που επιτελούν για 
τον Οργανισμό (πχ Σιδηροδρομικοί Σταθμοί, Αποθήκες Υλικών, Μηχανοστάσια κτλ), 
διαφέρουν ως προς το μέγεθος τους και στον αριθμό των χρηστών που φιλοξενούν. 
Συνεπώς σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος του έργου κατά την φάση της Μελέτης 
Εφαρμογής, θα πρέπει να φροντίσει ώστε να λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε 
σημείου και των λεπτομερειών των εργασιών, που υποχρεούται να πραγματοποιήσει, 
προκειμένου να ολοκληρώσει με επιτυχία την ένταξη και την μετάπτωση κάθε ενός από τα 
σημεία πρόσβασης στο νέο δίκτυο. 

Εφόσον σε κάποια από τα σημεία απαιτηθεί η προμήθεια από τον Ανάδοχο επιπλέον 
εξοπλισμού ικριώματος (rack) για την τοποθέτηση του ενεργού εξοπλισμού, εξασφάλιση 
υποστήριξης από UPS ή και κατασκευή δικτύου δομημένης καλωδίωσης, για τον 
τερματισμό της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης του τοπικού δικτύου στο rack, ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να διασφαλίσει την παροχή των απαραίτητων υλικών και εργασιών με βάση τον 
πίνακα κόστους που θα συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς ‘ 
Λοιπά Υλικά και Υπηρεσίες’ 
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3  TEΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΕΑΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ “ΝΕΤΟΣΕ” 

3.1 Βασικοί Τεχνικοί Στόχοι 

Οι βασικοί τεχνικοί στόχοι του ΝΕΤΟΣΕ είναι:  

 

❑ Δημιουργία μιας σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής υποδομής IP/VPN η οποία θα προσφέρει 

ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες επικοινωνίας δεδομένων ανάμεσα στα σημεία κόμβους του 

δικτύου ΝΕΤΟΣΕ, καθώς και τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης προηγμένων υπηρεσιών 

Φωνής (VoIP) και VideooverIP. 

❑ Διασύνδεση του τοπικού δικτύου στο IP/VPN μέσω του δρομολογητή πρόσβασης.  

❑ Παροχή υπηρεσιών  διαχείρισης του δικτύου που θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση 

μετρικών του SLA και τη δημιουργία αναφορών. 

❑ Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης – συντήρησης μέσω βλαβοληπτικού μηχανισμού 

(Helpdesk). 

❑ Εξασφάλιση της βασικής απαίτησης του Οργανισμού για την συνέχεια παροχής των υπηρεσιών 

VPN, προκειμένου να προσφερθούν ασφαλείς και ποιοτικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

δεδομένων ανάμεσα στα σημεία παρουσίας (σταθμούς) του δικτύου ΝΕΤΟΣΕ. 

❑ Παροχή υπηρεσιών  διαχείρισης του δικτύου που θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση 

μετρικών του SLA και τη δημιουργία αναφορών. 

❑ Παροχή των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης μέσω ιδιόκτητου Βλαβοληπτικού 

Κέντρου του Αναδόχου επαρκώς στελεχωμένου που θα λειτουργεί στον χώρο του (24 x 7 x 365). 

❑ Παροχή υπηρεσίας Guest WiFi στους σταθμούς του προαστιακού για την κάλυψη της 

πλατφόρμας. 

❑ Λόγω της ύπαρξης WiFi απαιτείται η ύπαρξη εξοπλισμού Firewall σε κάθε σημείο για την 

ασφάλεια του δικτύου. 

❑ Σε περίπτωση που απαιτηθεί καλωδίωση ο Ανάδοχός είναι υποχρεωμένος να την υλοποιήσει με 

το κόστος που αναφέρεται στην προσφορά του και ο ΟΣΕ θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες 

αδειοδοτήσεις για τις συγκεκριμένες εργασίες ανά σημείο.  

❑ Η υπηρεσία SD-WAN θα ήταν επιθυμητή σε κάθε σημείο του προαστιακού, λόγω της φύσης των 

σταθμών που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία, για την καλύτερη πιθανή επίδοση.   
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3.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ VPN – «ΝΕΤΟΣΕ» 

3.2.1 Χαρακτηριστικά Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου 

Ο σχεδιασμός του Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου του ΟΣΕ θα βασίζεται στην τεχνολογία  IP/ VPN. Τα 
σύγχρονα VPNs προσφέρουν ανώτερες και υψηλότερης ποιότητας λύσεις στη δημιουργία Ιδιωτικών 
Ιδεατών Δικτύων, εξασφαλίζοντας άμεση επεκτασιμότητα και ευέλικτη διαχειρισιμότητα σε 
σύγκριση με τα συμβατικά Layer 2 tunnel-basedVPNs. Το VPN είναι ένα σύνολο σημείων (κόμβων) 
που επικοινωνούν μεταξύ τους πάνω από δημόσιες υποδομές δημιουργώντας κλειστές ομάδες που 
απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα ενός ιδιωτικού δικτύου. Κάθε VPN χαρακτηρίζεται από τεχνικά 
χαρακτηριστικά και διαδικασίες οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο διασύνδεσης, την ασφάλεια, τη 
διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ των κόμβων.  

 

Οι απαιτήσεις που καλείται να ικανοποιήσει το δίκτυο VPN του ΟΣΕ είναι οι παρακάτω: 

 

❑ Ανοιχτή επικοινωνία κάθε κόμβου με όλους τους κόμβους του δικτύου του ΟΣΕ (any-to-any). 

❑ Ελεγχόμενη – Περιορισμένη επικοινωνία με κόμβους που χαρακτηρίζονται ως κόμβοι ειδικής 

κατηγορίας καθώς και σε άλλα δίκτυα. 

❑ Εγγυημένη Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και του κυκλώματος πρόσβασης για κάθε κόμβο που 

συμμετέχει στο ιδεατό Ιδιωτικό δίκτυο. Το προτεινόμενο VPN θα πρέπει να υλοποιηθεί με 

χρήση δικτύου τεχνολογίας IPMPLS του Αναδόχου το οποίο θα μπορεί να υποστηρίζει ως 

πρόσθετη δυνατότητα με τον κατάλληλο τύπο κυκλώματος τον ορισμό πολλαπλών κατηγοριών 

υπηρεσιών μέσα στο ίδιο VPN, με διαφορετικές προτεραιότητες (εφαρμογές υψηλής, μεσαίας, 

χαμηλής προτεραιότητας, κ.λ.π) εφόσον αυτό ζητηθεί σε μελλοντική φάση 

❑ Χρήση εξοπλισμού νέας τεχνολογίας, με εγγύηση καλής λειτουργίας για τη βέλτιστη αξιοπιστία, 

διαμόρφωση, διαχείριση και υποστήριξη του δικτύου VPN. 

❑ Το προτεινόμενο VPN πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ορισμού πολλαπλών κατηγοριών 

υπηρεσιών μέσα στο ίδιο VPN, με διαφορετικές προτεραιότητες που καθορίζονται από τα 

χαρακτηριστικά των εν λόγω υπηρεσιών (εφαρμογές υψηλής, μεσαίας, χαμηλής 

προτεραιότητας, κ.λ.π).   

❑ Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων δρομολόγησης VLAN από άκρο σε άκρο. 

❑ Πανελλαδική Εξάπλωση: Λόγω της πανελλαδικής  επέκτασης των κόμβων του ΝΕΤΟΣΕ, το 

δίκτυο του αναδόχου πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη σημείων 

παρουσίας (PoPs) σε ολόκληρη την Ελλάδα, για την άμεση εξυπηρέτηση του ΟΣΕ σε 

οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, καθώς και τη διασύνδεση άλλων επιμέρους VPN δικτύων με 

το δίκτυο ΟΣΕ (δημιουργία extranets). 

❑ Ασφάλεια / Αξιοπιστία στην επικοινωνία από σημείο σε σημείο end-to-end: Η ασφάλεια του 

προτεινόμενου VPN πρέπει να παρέχεται με τρόπο, ώστε να μην επιτρέπεται η εισαγωγή 

κίνησης από κάποιον τρίτο στα ιδεατά κανάλια του δικτύου. 
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❑ Επεκτασιμότητα: Το προτεινόμενο VPN πρέπει να εξασφαλίζει την άμεση και απρόσκοπτη 

επεκτασιμότητα του ΝΕΤΟΣΕ. Η προσθήκη ενός ή περισσοτέρων μονάδων του ΟΣΕ στο δίκτυο 

πρέπει να είναι άμεσα δυνατή χωρίς να διαταραχτεί η λειτουργία του δικτύου. Το ΝΕΤΟΣΕ 

πρέπει να εξασφαλίζει την παροχή των απαραίτητων διεπαφών για επικοινωνία με άλλα 

επιχειρησιακά δίκτυα, δίκτυα στρατηγικών πελατών του ΟΣΕ για τη δημιουργία ExtranetVPNs, 

ώστε o OΣE να συνδεθεί με ασφάλεια και με άλλους φορείς.   

❑ Διαθεσιμότητα: Το VPN πρέπει να εξασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, 7 

ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. H διαθεσιμότητα του δικτύου καθώς και οι 

τεχνικές μεταγωγής αναδρομολόγησης πρέπει να τεκμηριωθούν τόσο για το δίκτυο κορμού του 

Αναδόχου όσο και για τα σημεία πρόσβασης του δικτύου. 

❑ Παροχή / Παρακολούθηση SLA: Το προτεινόμενο IP/VPN θα παρέχεται σαν υπηρεσία σύμφωνα 

με τους όρους παρακολούθησης / απόδοσης συμφωνίας επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών 

(SLA) της διακήρυξης.  

❑ Διαχείριση: Το σύστημα διαχείρισης του IP/VPN  θα καλύπτει την παρακολούθηση όλων των 

δεικτών του SLA, τη διαχείριση στοιχείων δικτύου και δικτυακών διασυνδέσεων, τη διαχείριση 

των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του δικτύου και την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών. Ο 

ΟΣΕ θα έχει δυνατότητα παρακολούθησης του συστήματος  διαχείρισης δικτύου και των 

σχετικών αναφορών και μετρικών σε πραγματικό χρόνο.  

3.2.2 Κατηγοριοποίηση Σημείων ΟΣΕ 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα «σημεία» πρόσβασης – εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, 
που θα αποτελέσουν μέλη του ιδεατού ιδιωτικού δικτύου. 

 

❑ Πίνακας 3: Σημεία Πρόσβασης ΟΣΕ 

Α/Α  
Όνομα Σημείου Διεύθυνση Συντεταγμένες 

Κατηγορία 

Σημείου Σημείου 

1 ΟΣΕ- Καρόλου Καρόλου 1-3, Αθήνα 
37.985597, 
23.723710 

Κτίριο Καρόλου 

2 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
(ΣΚΑ) 

Αχαρνές 
38.066922, 
23.735904 

A1 

3 
Σιδηροδρομικός 
Σταθμός Αθηνών 

Πλατεία Δεληγιάννη 31, 
Αθήνα 

37.992300, 
23.720795 

A1 

4 Σταθμός Πατρών 
Λεωφόρος Όθωνος & 

Αμαλίας 27, 26221, Πάτρα 
38.249897, 
21.735044 

Α4  

5 
Δελτιοθήκη Αγ. Ιωάννη 

Ρέντη 

Σ.Σ. Προαστιακού Ρέντη Δημ. 
Γούναρη, Αγ. Ιωάννης 

Ρέντης, 182 33 

37.96220, 
23.66640 

Α4  
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6 ΚΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Σ.ς. Προαστιακού Κορίνθου, 

20100, Κόρινθος 
37.921025, 
22.935634 

Α2  

7 Λάρισα Μαρτάλη, Λάρισα 
39.628616, 
22.421799 

Α2 

8 Σταθμός Καλαβρύτων 
Στριφτομπαλά, Καλάβρυτα 

Αχαίας 
38.033609, 
22.110022 

Α4  

9 Σταθμός ΛΑΜΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 

ΛΑΜΙΑ 
38.896043, 
22.434709 

Α4  

10 Σταθμός Κιάτου 
Επαρ. Οδ. Κιάτου – Βυτίνας, 

Κιάτο 
38.013990, 
22.734954 

Α4  

11 
Σταθμός 

Πελοποννήσου 
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ακτή Καλλιμασιώτη 2, 
18545, Πειραιάς 

37.949156, 
23.642708 

Α4  

12 Σταθμός Λεπτοκαρυάς 
Οδός Θεσσαλονίκης 
Λεπτοκαρυά, 600 63 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

40.058583, 
22.565606 

Α2  

13 Σταθμός Κατερίνης Ιλιάδος 35, Κατερίνη 
40.268489, 
22.531564 

Α2  

14 ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ Δομοκου 1, 10444, Αθήνα 
37.994264, 
23.721108 

Α4  

15 Σταθμός Αμυνταίου 
Βασ. Γεωργίου Β, 53200, 

Αμύνταιο, Φλώρινας 
40.690859, 
21.684929 

Α4  

16 Κ.Ε.Κ. ΡΕΝΤΗ 
Κωνσταντινουπόλεως 2, 

18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 
37.963472, 
23.671581 

Α4  

17 Σταθμός Αφιδνών 
Λεωφόρος Καλλίμαχου, 190 

14, Αφίδναι 
38.187800, 
23.844456 

Α4  

18 Σταθμός Χαλκίδος 
Αθηνών- Ξήρόβρυση 1 

34100 Χαλκίδα 
38.462588, 
23.587767 

Α2  

19 Σταθμός Θηβών 
Αγιας Παρασκευης 32200 

Θήβα 
38.329713, 
23.318453 

Α2  

20 Σταθμός Τιθορέας 
Κάτω Τιθορέα 350 15 

Τιθορέα 
38.608099, 
22.717982 

Α4  

21 
Σταθμός 

Λειανοκλαδίου 
Σταυρός, 351 00, 

Λειανοκλάδι Φθιώτιδος 
38.890650, 
22.373182 

Α4  

22 Σταθμός Θεσ/νίκης 
Μοναστηρίου 28, 54627, 

Θεσσαλονίκη 
40.644362, 
22.929079 

A2 

23  Σταθμός Βόλου 
Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 

1, 38333, Βόλος 
39.364270, 
22.937121 

Α2  
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24 Σταθμός Βελεστίνου 
Βελεστίνο Μαγνησίας, 

37500 
39.382247, 
22.749838 

Α4  

25 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

ΠΑΤΡΑΣ 
Αθηνών & Αγ. Σοφίας 5, 262 

23, Πάτρα 
38.257909, 
21.739395 

Α4  

26 
Αίθουσα Εκπ/σεως 

Θεσ/νίκης 
Μοναστηρίου 28 54627 

Θεσσαλονίκη 
40.644360, 
22.929671 

Α2  

27 
Α.Υ.Θ. 960 

(Λογιστήριο) 
Μαργαροπούλου 7 54627 

Θεσσαλονίκη 
40.647530, 
22.925614 

Α2  

28 Σταθμός Πύργου 
Υψηλάντου 12 27131 

Πύργος (Ηλείας) 
37.676172, 
21.435326 

Α4  

29 ΥΓΜΘ-ΒΤΓΘ 
26ης Οκτωβρίου 23, 54627, 

Θεσσαλονίκη 
40.639335, 
22.928530 

Α4  

30 
ΤΜ. ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΔΟΜΟΚΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ 
Μαρτάλη Αντ. 2 41335 

Λάρισα 
39.628570 
22.421752 

Α2  

31 Σταθμός Σίνδου Πλαστηρα, 57400, Σίνδος 
40.674105, 
22.805483 

Α4  

32 Σταθμός Δράμας 
Πλατεία Σιδηροδρομικού 

Σταθμού 66100 Δράμα 
41.140495, 
24.147114 

Α2  

33 Α΄ ΕΠΙΘ-ΣΗ ΠΑΤΡΑΣ 
Παπαφλέσσα και Μαιζωνος 

26222 Πατρα 
38.240758, 
21.727702 

Α4  

34 Σταθμός Κομοτηνής 
Τσαλδάρη Παναγή 51 69100 

Κομοτηνή 
41.110174, 
25.394149 

Α2  

35 
 Σταθμός Αλεξ/πόλεως 

(λιμάνι) 
Καραολή Δημητρίου 80, 
68131, Αλεξανδρούπολη 

40.845049, 
25.878478 

Α2  

36 Σταθμός Σουφλίου Σουφλί 68400 
41.187976, 
26.301428 

Α4  

37 Σταθμός Διδυμοτείχου 

Επαρ.Οδ. Διδυμότειχου - 
Θουρίου - Συνόρων, Τέρμα 

25ης Μαΐου  683 00 
Διδυμότειχο 

41.352162, 
26.511152 

Α2  

38 Σταθμός Πυθίου Πύθιο Έβρου 683 00 
41.369799, 
26.621670 

Α4  

39 Σταθμός Ορεστιάδος 
Βασιλέως Κων/νου 1 68200 

Ορεστιάδα 
41.502992, 
26.537313 

Α2  

40 Κ.Α.ΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ Δηλαβέρη 2 18543 Πειραιάς 
37.955156, 
23.650834 

Α3 

41 ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΗΚ/ΤΑ Δομοκου 1, 10444, Αθήνα 
37.994577, 
23.721194 

Α4  
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42 Σταθμός Σερρών 
Τερμα Μεραρχιας 62121 

Σέρρες 
41.073990, 
23.536718 

Α2  

43 ΔΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Λαμίας 
Σμύρνης  Σς Λαμίας 35131 

Λαμία 
38.895845, 
22.434814 

Α4  

44  Σταθμός Λαρίσης Πλατεία Οσε 41335 Λάρισα 
39.629565, 
22.422685 

Α2  

45 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 
Τέρμα Άρτης & Μαρτάλη, 

ΛΑΡΙΣΑ 
39.628546, 
22.421704 

Α2  

46 
Ο.Σ.Ε.- Α.ΥΛ. 972 

Θεσ/νίκης - ΤΜΚΘ 
26ης Οκτωβρίου 23, 54627, 

Θεσσαλονίκη 
40.639335, 
22.928530 

Α4  

47 
ΤΗΣΤΗΕΜΘ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΚ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Μαργαροπούλου 3, 54629, 
Θεσσαλονίκη 

40.646444, 
22.927306 

Α2  

48 
Ο.Σ.Ε.- Εργοστάσιο 

Βόλου 
Παπαδιαμάντη 1, Βόλος 

39.365982, 
22.936527 

Α2  

49 
Ο.Σ.Ε.- Α.ΥΛ. 910 

Βόλου 
Παπαδιαμάντη 1, Βόλος 

39.365057, 
22.935744 

Α2  

50 Σταθμός Άδενδρου Άδενδρος Θεσ/νίκης 
40.674275, 
22.602845 

Α3 

51 Σταθμός Φλωρίνης 
Σιδηροδρομικού Σταθμού, 

Φλώρινα 
40.781999, 
21.415359 

Α2  

 

Τα σημεία του δικτύου σήμερα κατατάσσονται στις  κατηγορίες ανάλογα με την υπηρεσία που 
είναι επιθυμητό να δοθεί: 

 

❑ Πίνακας 4: Κατηγορίες πρόσβασης σημείων του ΟΣΕ 

 

Κατηγορία  

Ζητούμενη 
Τεχνολογία και 

Ταχύτητα 
Υπηρεσίας 

Πρόσβασης(*)  

 

Υπάρχον  

CPE 

Αριθμός 
πορτών 

πρόσβασης  

Ταχύτητα 
πόρτας 

πρόσβασης  

Τύπος Α1:  
10M/10M 
Εγγυημένη 
Συμμετρική 

 

Cisco 
1941/K9 

1 
Κύρια Leased 
10Μ/10Μ και 

εφεδρική 3G/4G 

Τύπος Α2: 
VLU FTTC ΕΩΣ 

100M/10M 
Ασύμμετρη 

Cisco 887/k9 

 
1 

Κύρια VLU FTTC 
ΕΩΣ 100M/10M και 

εφεδρική 3G/4G 
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Τύπος Α3: VDSL LE 50M/5M 
Ασύμμετρη 

Cisco 887/k9 

 
 

Κύρια VDSL LE 
50M/5M και 

εφεδρική 3G/4G 

Τύπος Α4: 2 x ADSL 24M/1M 
Ασύμμετρη 

Cisco 887/k9 

 
 

Κύρια ADSL 
24M/1M και 

εφεδρική 3G/4G 

Κτίριο 
Καρόλου >= 2 x 100Μ DADH 

Cisco 3925E-
SEC/K9 

 

2 100M 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν μπορεί να δώσει την ζητούμενη υπηρεσία στα σημεία τύπου 
Α2+A3+Α4 για όλα τα ζητούμενα σημεία, μπορεί εναλλακτικά να δώσει εναλλακτική τεχνολογία της 
υπηρεσίας μέχρι να υπάρξει διαθεσιμότητα της απαιτούμενης., αναφέροντας σε κάθε σημείο την 
τεχνολογία πρόσβασης που θα επιλέξει να υλοποιήσει. 
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Τα σημεία πρόσβασης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου είναι τα ακόλουθα 

 

❑ Πίνακας 3: Σημεία πρόσβασης Προαστιακού Σιδηροδρόμου  

❑ Α/Α  
Σημ
είο
υ 

Όνομα Σημείου Διεύθυνση Συντεταγμένες 

1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πειραιας, 18545 
37.94916553900006, 
23.64252145280733 

2 ΛΕΥΚΑ Πειραιάς 185 40 
37.956035417656146, 
23.654521515192982 

3 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΡΕΝΤΗΣ 
Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 

18233 
37.9623898816475, 

23.668540696891025 

4 ΤΑΥΡΟΣ 
Ταύρος Αττικής,  177 

78 
37.96897336189225, 
23.69389919513841 

5 ΡΟΥΦ 
Ταύρος Αττικής  

17778 
37.97376988471072, 
23.703407451756615 

6 ΑΘΗΝΑ 
(πρώην) Σταθμός 

Λαρίσης 
37.992325022294324, 
23.720778537125206 

7 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
Άγιοι Ανάργυροι 135 

61 
38.021892962003115, 
23.718400680923555 

8 
ΠΥΡΓΟΣ 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ 
Άγιοι Ανάργυροι 135 

62 
38.039613727399626, 

23.727531959827 

9 ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΕΣ 
Κωνσταντινουπόλεως, 

Αχαρνές 136 71 
38.053921245477255, 
23.73259267526436 

10 ΣΚΑ Αχαρνές 136 71 
38.068682065827026, 
23.737685027817648 

11 ΖΕΦΥΡΙ Ζεφύρι 134 51 
38.069907783790924, 
23.71720508121012 

12 ΛΙΟΣΙΑ Άνω Λιόσια 133 41 
38.070768927836966, 
23.710569016154015 

13 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ασπρόπυργος 193 00 
38.081037067838054, 
23.60413914547651 

14 
ΘΡΙΑΣΙΟ-

ΜΑΓΟΥΛΑ 
Δήμος Μάνδρας - 
Ειδυλλίας 196 00 

38.0741407089574, 
23.529741119092723 

15 Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ Πέραμος 
38.01317106977948, 
23.414457669825293 

16 ΜΕΓΑΡΑ Μέγαρα 191 00 37.990878812121345, 
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23.36130690374511 

17 ΚΙΝΕΤΑ Κινέτα 191 00 
37.96527309470704, 
23.20099720208075 

18 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ Άγιοι Θεόδωροι 20003 
37.933039289168256, 
23.137077526620278 

19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κόρινθος 201 00 
37.92144696664097, 
22.93250584510226 

20 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ Ζευγολατειό 200 01 
37.92612703839159, 
22.805740961143105 

21 ΚΙΑΤΟ Σικυώνιοι 202 00 
38.014044919813884, 

22.7349952932921 

22 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Μεταμόρφωση 144 52 
38.060148068496574, 
23.756038568307364 

23 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ηράκλειο 141 22 
38.05735298588711, 
23.771026481780606 

24 ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ 
Νερατζιωτίσης 98, 
Μαρούσι, 151 22 

38.04510524445721, 
23.793217486227107 

25 ΚΗΦΙΣΙΑΣ Μαρούσι 151 25 
38.04204850963608, 
23.80386312442703 

26 ΠΕΝΕΤΕΛΗΣ Χαλάνδρι 152 34 
38.03331363220183, 
23.822251321478962 

27 
ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ 

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 
Χαλάνδρι 152 34 

38.0246042366459, 
23.834380970669084 

28 ΠΑΛΛΗΝΗ Παλλήνη 153 51 
38.00587662522658, 
23.869601022930475 

29 ΚΑΝΤΖΑ Κάντζα 190 02 
37.983752108828966, 
23.869879447117714 

30 ΚΟΡΩΠΙ Κρωπία 194 00 
37.91302771611954, 
23.89581347133662 

31 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Σπάτα Λούτσα 190 04 
37.93714674998716, 
23.944735685645927 

 

 

 

3.2.3 Τοπολογία 

Λόγω της κεντρικοποιημένης ανάπτυξης των εφαρμογών του Οργανισμού, η κίνηση από κάθε 
κόμβο του δικτύου δρομολογείται προς τον κεντρικό κόμβο της Καρόλου όπου είναι 
εγκατεστημένοι ο κεντρικός εξυπηρετητής των εφαρμογών. Στο σημείο θα πρέπει να  προστεθεί και 
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μια διασύνδεση στο Διαδίκτυο (Internet) ώστε να επικοινωνεί με όλα τα σημεία του Προαστιακού 
μεσω της λύσης SD-WAN και να συγκεντρώνει την κίνηση των σημείων.  

Η επικοινωνία των κόμβων μεταξύ τους θα γίνεται είτε μέσω του κεντρικού σημείου της Καρόλου 
είτε απευθείας, ώστε να υποστηρίζεται η “fullMesh” τοπολογία. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην πρότασή του και στη συνέχεια ως Ανάδοχος, μπορεί να προτείνει και 
εναλλακτικές τοπολογίες διασύνδεσης μεταξύ των σημείων του δικτύου, εφόσον βελτιστοποιείται η 
ποιότητα των διασυνδέσεων, τεκμηριώνονται επαρκώς ως προς την επάρκεια και την ποιότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού.  

Ο Φορέας  έχει εγκαταστήσει υποδομή οπτικών ινών από το κεντρικό σημείο ΣΚΑ που καταλήγει σε 
κάθε σταθμό του ανωτέρω πίνακα. Ο Ανάδοχος θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το 
δίκτυο (παροχή dark fiber) προκειμένου να υλοποιήσει συμμετρική σύνδεση.  

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει και τον κατάλληλο δρομολογητή (CPE) σε κάθε σταθμό. Η 
τεχνολογία υλοποίησης των συνδέσεων ΟΙ (GPON ή PtP metro Ethernet) είναι στη διακριτική 
ευχέρεια του Αναδόχου. Τυχόν εξοπλισμός (εκτός του CPE) που θα απαιτηθεί για την παροχή της 
υπηρεσίας, όπως και η κεντρική διασύνδεση του Αναδόχου με το ΣΚΑ θεωρούνται ότι αποτελούν 
μέρος της παροχής υπηρεσίας από τον Ανάδοχο. 

 

Σε περίπτωση που , για τον οποιονδήποτε λόγο θα είναι ανέφικτη η χρήση του υφιστάμενου 
δικτύου οπτικής ίνας (dark fiber), από τον ανάδοχο, είναι αποδεκτή η υλοποίηση εναλλακτικού 
τύπου κυκλωμάτων, προκειμένου να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά: 

 

Ασύμμετρο κύκλωμα ADSL 24M/1M ή VDSL έως 100M/10M 

Η διασύνδεση των σημείων είναι αποδεκτό να γίνει με ασύμμετρο κύκλωμα.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει τον κατάλληλο ενεργό εξοπλισμό (δρομολογητή). 

 

Ο ΟΣΕ θα εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο την δυνατότητα εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισμού 
που θα απαιτηθεί. 

Στην περίπτωση του σημείου του αεροδρομίου σε Ο Ανάδοχος θα έχει την δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει το δίκτυο του αερολιμένα προκειμένου να υλοποιήσει συμμετρική σύνδεση. 

 

3.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.3.1 Μελέτη Εφαρμογής 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω  πιστοποιητικά σχετικά με την μελέτη, 
εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, και επικοινωνιών: 

• ISO 9001/2015 

• ISO27001/2013 
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Πριν την υλοποίηση του δικτύου, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει μελέτη εφαρμογής (implementation 
study) για το σύνολο του Έργου. Στη μελέτη αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται τεχνικές και 
οικονομικές λεπτομέρειες που αφορούν στην υλοποίηση των διαφορετικών τμημάτων του Έργου.  

Η μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να καθορίζει τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον τρόπο 
υλοποίησης, τα οικονομικά στοιχεία, τις απαραίτητες αρχικοποιήσεις και τις απαραίτητες ενέργειες 
για την ομαλή υλοποίηση και αποδοχή της υπηρεσίας παροχής δικτύου. 

 

Η μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει επικαιροποιημένα στοιχεία προκειμένου να 
οριστικοποιήσει: 

❑ τον ακριβή αριθμό των κόμβων πρόσβασης, 

❑ τον ακριβή αριθμό χρηστών ανά κόμβο πρόσβασης, 

❑ τις ακριβείς προδιαγραφές και ποσότητες του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού, 

❑ τις ακριβείς απαιτήσεις ταχύτητας πρόσβασης των κόμβων του δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη 

επιπλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά κίνησης ανά κόμβο και 

❑ τις ακριβείς απαιτήσεις ανάπτυξης ή επέκτασης ή προσαρμογής των υπαρχόντων υποδομών 

ενεργού εξοπλισμού, ώστε τα σημεία πρόσβασης να καλύπτουν πλήρως τα αναφερόμενα στην 

παρούσα. 

Κατά τη φάση αυτή είναι δυνατό να αλλάξουν σε ορισμένους κόμβους κάποιες τεχνικές και 
λειτουργικές προδιαγραφές συσκευών και υπηρεσιών πρόσβασης. Η μελέτη εφαρμογής θα 
ακολουθήσει κοινή μεθοδολογία η οποία θα καθοριστεί στη Σύμβαση. Στη μελέτη θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 

❑ Ακριβή καταγραφή και σχέδιο αξιοποίησης Υπάρχοντος Εξοπλισμού. 

❑ Σχέδιο Μετάπτωσης στο νέο δίκτυο προκειμένου αυτή να είναι ομαλή και χωρίς να διαταράξει 

τις τρέχουσες λειτουργίες του Οργανισμού. 

❑ Περιγραφή Hardware και Software που θα εγκατασταθούν. 

❑ Τεχνολογίες που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος και τον τρόπο που αυτές θα εφαρμοστούν. 

❑ Πλήρη στοιχεία αναφορικά με τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης και χρήσης του 

εξοπλισμού. 

❑ Περιγραφή της αρχιτεκτονικής των πρωτοκόλλων Δρομολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν. 

❑ Το σχήμα IP διευθυνσιοδότησης. 

❑ Ρυθμίσεις, διαμόρφωση (configuration) και διασύνδεση του δικτυακού εξοπλισμού.   

❑ Πολιτική, μεθοδολογία, εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης ενημερώσεων λογισμικού 

(updates & patches). 
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❑ Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. 

❑ Πλήρης περιγραφή των πόρων (υποδομή, προσωπικό κλπ.) και των διαδικασιών για την παροχή 

των υπηρεσιών διαχείρισης και διασφάλισης καλής λειτουργίας του δικτύου και των υπηρεσιών 

που θα προσφέρει ο ανάδοχος. Η περιγραφή θα πρέπει να τεκμηριώνει τη δυνατότητα του 

αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του (διαθεσιμότητα, χρόνοι απόκρισης, χρόνοι 

αποκατάστασης βλαβών, ποιοτικοί δείκτες υπηρεσιών σύνδεσης κλπ.) σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης.  

❑ Κατάλογος μονάδων εξοπλισμού ανά εγκατάσταση. 

❑ Εγχειρίδιο οδηγιών: Μετά την ολοκλήρωση κάθε εγκατάστασης σε κάθε σημείο, το εγχειρίδιο 

αυτό θα συμπληρωθεί με το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης της εγκατάστασης στο οποίο θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τον εξοπλισμό και τη συνδεσμολογία 

του, ώστε να είναι εφικτή η εύκολη αναγνώριση των μονάδων εξοπλισμού (π.χ. με χρήση 

φωτογραφιών) από τους τελικούς χρήστες.  

❑ Μεθοδολογία, δοκιμές και εργαλεία ελέγχων που θα χρησιμοποιηθούν. 

Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να παρευρίσκεται σε τακτικές συναντήσεις με αρμόδια στελέχη 
του Αναθέτοντος Φορέα, από την αρχή του Έργου και μέχρι την παράδοση της μελέτης εφαρμογής, 
για να επιτευχθεί διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα των κοινών υπηρεσιών όλων των 
κόμβων. Δεν θα γίνει αποδεκτή μελέτη εφαρμογής η οποία δε δίνει διαλειτουργική συνολική λύση. 

Ο Ανάδοχός της, θα επικαιροποιήσει τη διαστασιολόγηση της προσφοράς του μετά από τα ακριβή 
στοιχεία που θα προκύψουν από τη μελέτη εφαρμογής για κάθε κόμβο του δικτύου και τον αριθμό 
των χρηστών. Ουσιαστικά, η μελέτη εφαρμογής είναι μία τελική μορφή της αρχικής προσφοράς του 
Αναδόχου, έπειτα από επιτόπια έρευνα των υπό διασύνδεση κόμβων. Με αυτή θα προσδιοριστούν 
όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την επιτυχή διασύνδεση των κόμβων. 

 

3.3.2 Υπηρεσία Πρόσβασης στο VPN 

Ο Ανάδοχος  έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει, να θέσει σε λειτουργία, να διαθέσει στον ΟΣΕ, 
να διαχειριστεί, να συντηρήσει και να υποστηρίξει συνεχώς κατά τη διάρκεια του Έργου, τα 
παρακάτω: 

❑ Τον απαραίτητο ενεργό εξοπλισμό διασύνδεσης (δρομολογητή) του σημείου πρόσβασης του 

ΟΣΕ με το δίκτυο διανομής / κορμού του Αναδόχου, 

❑ Την απαραίτητη καλωδίωση τοπικής δικτύωσης κάθε σημείου πρόσβασης, προκειμένου να 

παρασχεθεί ο τερματισμός της τηλεπικοινωνιακής γραμμής του δικτύου πρόσβασης VPN σε 

κάθε τοπικό σημείο εγκατάστασης του ενεργού εξοπλισμού διασύνδεσης. 

❑ Τα απαραίτητα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα που θα χρειαστούν προκειμένου κάθε κόμβος 

του ΟΣΕ να συνδεθεί στον τοπικό κόμβο διανομής / κορμού του Αναδόχου. 
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Οι κόμβοι για τους οποίους θα προσφερθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία  πρόσβασης στο δίκτυο VPN 
όπως περιγράφεται παραπάνω είναι όλοι οι κόμβοι που συμμετέχουν στο Έργο, όπως παρατίθενται 
στον Πίνακα 1 και 3 της παραγράφου 3.2.2.  

 

Επισημαίνεται ότι όλος ο ενεργός και παθητικός εξοπλισμός που θα προσφερθεί από τον 
Ανάδοχο θα είναι κυριότητας του ΟΣΕ. 

 

Ο εξοπλισμός πρόσβασης κάθε σημείου διαφοροποιείται σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία 
έχει ενταχθεί το σημείο.   

Στη συνέχεια περιγράφεται ο Ενεργός Εξοπλισμός που πρέπει να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει 
ο Ανάδοχος σε κάθε σημείο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι παρακάτω προδιαγραφές προσδιορίζουν τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 
πληρούν τα ενεργά στοιχεία πρόσβασης ανά κατηγορία κόμβου και είναι οι ελάχιστες δυνατές. Ο 
ακριβής αριθμός και τύπος των θυρών κάθε δρομολογητή θα καθοριστεί από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο στην πρότασή του, σύμφωνα με τον προτεινόμενο τρόπο διασύνδεσης στο δίκτυο 
διανομής και την απαιτούμενη εφεδρεία ανά κατηγορία κόμβου.   

Επίσης, αν για την ικανοποίηση των όρων της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) 
απαιτούνται αυξημένα χαρακτηριστικά (απόδοσης, επέκτασης, διαθεσιμότητας κ.λ.π) των ενεργών 
συσκευών, η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα ανά 
περίπτωση και η σύνθεση των συσκευών να ενισχυθεί. 

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο σε υφιστάμενη υποδομή στον προβλεπόμενο 
για αυτό το σκοπό χώρο εγκατάστασης. 

Ο εξοπλισμός πρόσβασης κάθε περιφερειακού σημείου παρουσίας του ΟΣΕ (κόμβου) 
διαφοροποιείται σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 2 
της παραγράφου 3.2.2.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παρακάτω προδιαγραφές προσδιορίζουν τα γενικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα ενεργά στοιχεία πρόσβασης ανά κατηγορία κόμβου και 
είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες. Ο ακριβής αριθμός και τύπος των θυρών κάθε δρομολογητή θα 
καθοριστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο στην πρότασή του, σύμφωνα με τον προτεινόμενο τρόπο 
διασύνδεσης στο δίκτυο διανομής και την απαιτούμενη εφεδρεία κατά περίπτωση ανά κατηγορία 
κόμβου.   

Επίσης, αν για την ικανοποίηση των όρων της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) 
απαιτούνται αυξημένα χαρακτηριστικά (απόδοσης, επέκτασης, διαθεσιμότητας κ.λ.π) των ενεργών 
συσκευών, η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να προσαρμοστεί καταλλήλως και να 
περιλαμβάνει και τα πρόσθετα υλικά που είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν αναλαμβάνοντας και 
το κόστος αυτών.   

3.3.2.1 Προδιαγραφές Εξοπλισμού Κόμβων (Σημείων) Πρόσβασης 

Ο κάθε κόμβος του ΟΣΕ θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό δρομολογητή δικτύου σύμφωνα με 
τις  τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές έχουν οριστεί στην παρούσα διακήρυξη.  Σε τοπικό επίπεδο, 
θα γίνεται η χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού τοπικού δικτύου (LAN Switches, Δομημένη 
καλωδίωση).  Κατά συνέπεια, ο Εξοπλισμός Σημείου Πελάτη (CPE) για την υλοποίηση του κόμβου 
αφορά  μόνο το τηλεπικοινωνιακό υλικό και το λογισμικό υλοποίησης δικτύων Ευρείας Περιοχής 
VPN (WAN) και όχι τον εξοπλισμό υλοποίησης τοπικών δικτύων επικοινωνίας δεδομένων (LAN).  
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Ο προτεινόμενος σχεδιασμός των κόμβων του δικτύου θα  παρέχει υψηλό δείκτη ευελιξίας και 
επεκτασιμότητας για την ικανοποίηση τόσο των άμεσων αναγκών όσο και των μελλοντικών 
αναγκών. Ο προσφερόμενος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός θα διαθέτει τη δυνατότητα να 
ικανοποιήσει σύνθετες δικτυακές υπηρεσίες, όπως φωνής, με την προσθήκη κατάλληλων διεπαφών 
και λογισμικού. 

Η επιλογή του εξοπλισμού πρόσβασης θα στηρίζεται στο μέγεθος’ των Σημείων, σε σχέση με τον 
αριθμό των συνδεδεμένων χρηστών, την ταχύτητα πρόσβασης αλλά και την επεξεργαστική 
δυνατότητα των δρομολογητών. Επισημαίνεται ότι προτείνεται ο Ανάδοχος να αξιοποιήσει τον 
υφιστάμενο εξοπλισμό του ΟΣΕ στα σημεία κατηγορίας Α1  με αναβάθμιση του υλικολογισμικού 
(firmware) αν αυτό κριθεί απαραίτητο – σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να προσφέρει νέο 
εξοπλισμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από τους Πίνακες Συμμόρφωσης της 
Διακήρυξης τους οποίους και θα πρέπει να συμπληρώσει στην περίπτωση αυτήν.  Ο νέος 
εξοπλισμός που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο θα είναι κυριότητας ΟΣΕ. 

Στα σημεία κατηγορίας Α1, Α2, Α3, Α4 θα πρέπει ο Ανάδοχος να αξιολογήσει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει τον υφιστάμενο ενεργό εξοπλισμό. Σε περίπτωση που λόγω παλαιότητας του 
υφιστάμενου εξοπλισμού, ή έλλειψης δυνατότητας αναβάθμισης, ο Ανάδοχος αποφασίσει να 
προσφέρει νέο εξοπλισμό, τότε ο νέος εξοπλισμός που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο θα είναι 
κυριότητας ΟΣΕ. 

Τέλος, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όλα τα απαραίτητα καλώδια και τερματικό 
εξοπλισμό που απαιτούνται για να συνδεθούν με τον δρομολογητή πρόσβασης τα προσφερόμενα 
τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα. Ο εξοπλισμός όπου προβλέπεται να παρασχεθεί από τον Ανάδοχο 
θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) ονομαστικής 
τάσης 230V και συχνότητας 50 Hz, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο καλώδιο ρεύματος.  

Σε ό,τι αφορά τον ενεργό εξοπλισμό πρόσβασης, που θα αξιοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την 
υλοποίηση του παρόντος έργου, ο διαγωνιζόμενος προκειμένου να αναλάβει πλήρως την ευθύνη 
της παροχής των υπηρεσιών της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης οφείλει να ορίσει στην 
οικονομική προσφορά του και το οικονομικό τίμημα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. 
Παράλειψη ορισμού αυτού του τιμήματος από τον διαγωνιζόμενο θα θεωρείται από την επιτροπή 
αξιολόγησης του ΟΣΕ ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν από τον Ανάδοχο καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

3.3.2.2 Γενικά για τον Εξοπλισμό Σημείων Τύπου Α (Α1, Α2, Α3) και σημείων  προαστιακού 

 

Ενεργός Εξοπλισμός δρομολογητή 

Στα σημεία τύπου  A2, Α3, Α4 προτείνεται και  θα πρέπει να αξιολογηθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός ADSL router. 

Στα σημεία τύπου Α1 & Α2 εφόσον παρασχεθεί νέος εξοπλισμός προτείνεται να πληροί τις 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο Πίνακα Συμμόρφωσης Νο 7 της 7.1.4 
παραγράφου της παρούσας Διακήρυξης. Ο Ανάδοχος οφείλει να αξιολογήσει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει τον υφιστάμενο εγκατεστημένο ενεργό εξοπλισμό. 

Στα σημεία τύπου Α3 θα πρέπει να αξιολογηθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος 
εξοπλισμός router. 

Στα σημεία του Προαστιακού Σιδηροδρόμου ο δρομολογητής θα είναι νέος, αντίστοιχος της 
τεχνολογίας πρόσβασης που τελικά θα υλοποιηθεί.   
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Παθητικός εξοπλισμός – καλωδίωση τοπικού δικτύου 

Απαιτείται κατά περίπτωση η παροχή του παθητικού εξοπλισμού (καλωδίωση, κλπ) τοπικής 
δικτύωσης κάθε σημείου πρόσβασης, προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία τερματισμού της 
τηλεπικοινωνιακής γραμμής του δικτύου πρόσβασης στο LAN του τοπικού δικτύου. 

 

Εξοπλισμός WIFI  

Σε κάθε σταθμό του Προαστιακού θα πρέπει να εγκατασταθεί εξοπλισμός WIFI, με τις απαιτήσεις 
που περιγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης 8 . Ο εξοπλισμός θα πρέπει να επιτρέπει την 
παροχή guest WIFI Ιντερνέτ υπηρεσιών.  

Μέσα από υπηρεσία Secure SD-WAN θα πρέπει να παρέχεται κεντρικοποιημένη πλατφόρμα 
διαχείρισης και ανάλυσης μέσα στην οποία θα ενταχθούν τα σημεία του Προαστιακού. Η 
προσφερόμενη υπηρεσία θα πρέπει να είναι πλήρως διαχειρίσιμη από τον Ανάδοχο, η οποία 
θα παρακολουθεί και θα παραμετροποιεί τη φυσική και λογική τοπολογία των κυκλωμάτων, 
δρομολογώντας τα θέματα που απαιτούν διερεύνηση σε συνεργασία με τον ΟΣΕ. Μέσω της 
υπηρεσίας υποστήριξης, από την πλευρά του ο ΟΣΕ  να μπορεί να ενημερώνει και να εφαρμόζει 
εταιρικές πολιτικές WAN σε όλα τα σημεία του δικτύου ή και να διαμορφώνει μεμονωμένες 
πολιτικές σε συγκεκριμένες συσκευές.  

Αντίστοιχα, για τους χρήστες που χρειάζονται ασφαλείς επικοινωνίες μέσω των δημόσιων 
συνδέσεων internet, τα IPsec VPN να μπορούν να παρεμετροποιούνται δυναμικά και και 
μεμονωμένα.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει προσαρμοσμένες αναφορές σε μηνιαία βάση που θα εξάγονται 
απευθείας από την κεντρικοποιημένη πλατφόρμα ανάλυσης 

3.3.2.3 Εξοπλισμός Κεντρικού Σημείου Καρόλου 

 

Ενεργός Εξοπλισμός τοπικού δικτύου  

Ο ενεργός εξοπλισμός του τοπικού δικτύου του Κεντρικού Σημείου (Καρόλου) θα πρέπει να 
προσφερθεί από τον ανάδοχο 

 

Ενεργός Εξοπλισμός πρόσβασης στο ΝΕΤΟΣΕ 

Στο κεντρικό Site του ΟΣΕ θα πρέπει να εγκατασταθούν δύο δρομολογητές , ένας για το υφιστάμενο 
ιδιωτικο κύκλωμα του ΟΣΕ και ένας για την διασύνδεση του Internet με το δίκτυο του Προαστιακου. 
Σε κάθε router θα τερματίζει το ένα από τα 2 κυκλώματα Οπτικής ίνας ώστε, σε περίπτωση 
αστοχίας του πρώτου συστήματος (Hardware-Connection), το δεύτερο σύστημα να αναλάβει την 
επικοινωνία, εξασφαλίζοντας τη συνεχή και αδιάλειπτη σύνδεση του κεντρικού site στο υπόλοιπο 
δίκτυο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσει την απαίτηση 
αυτή.  

Οι δύο δρομολογητές θα συνδέονται στο τοπικό δίκτυο του σημείου DC (Καρόλου) με GE Interface, 
μεταφέροντας – επεκτείνοντας την υψηλή ταχύτητα και τη δόκιμη  τεχνολογία του δικτύου Ethernet 
στον κορμό, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα δίκτυο πολύ υψηλών ταχυτήτων.  

 

Οι δρομολογητές θα παρέχουν υπηρεσίες δρομολόγησης (Routing) καθώς και γεφύρωσης (Bridging) 
για ένα μεγάλο αριθμό πρωτοκόλλων και μέσων, προκειμένου να παρέχεται η απαραίτητη υψηλή 
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ευελιξία, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία για τη δυνατότητα υλοποίησης κρίσιμων δικτυακών 
εφαρμογών. 

Δίκτυο Κορμού Αναδόχου  

ROUTER 

ROUTER 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ DC 

ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ

 
 

Σχήμα 1: Διασύνδεση δρομολογητών Κεντρικού ΣημείουDC (κτίριο Καρόλου) 

 

 

Λοιπές Εργασίες  

Εκτός των ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να διαθέσει όλα τα απαραίτητα 
καλώδια και τερματικό εξοπλισμό που χρειάζονται για να συνδεθούν με το δρομολογητή οι 
τηλεπικοινωνιακές γραμμές, το τοπικό δίκτυο του Σημείου και η κονσόλα ή το modem διαχείρισης.  
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Παθητικός εξοπλισμός – καλωδίωση τοπικού δικτύου 

Απαιτείται η παροχή του παθητικού εξοπλισμού (καλωδίωση, κλπ) τοπικής δικτύωσης κάθε 
σημείου πρόσβασης, προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία τερματισμού της τηλεπικοινωνιακής 
γραμμής του δικτύου πρόσβασης στο LAN του τοπικού δικτύου. 

 

Σύνδεση Κτιρίου Καρόλου με ΣΣ Αθηνών 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εντάξει στο VPN και τη σύνδεση του Κεντρικού Σημείου Καρόλου με τον 
ΣΣ Αθηνών μέσω της ιδιόκτητης Οπτικής ίνας του ΟΣΕ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα κατάλληλης παραμετροποίησης του router του Κτιρίου Καρόλου.  

Δίκτυο Κορμού

 Αναδόχου  

ROUTER 

DC  Κτίριο Καρόλου 

Σ.Σ Αθηνών

FO 

 
Σχήμα 2: Διασύνδεση δρομολογητή Κτιρίου Καρόλου & Σημείου Σ.Σ Αθηνών  μέσω ιδιόκτητης FO 

σύνδεσης 

 

 

3.3.3 Υπηρεσία Διασύνδεσης με το Διαδίκτυο 

Η πρόσβαση του ΝΕΤΟΣΕ στο Διαδίκτυο ήδη διατίθεται από τον ΟΣΕ μέσω μισθωμένων συνδέσεων 
και δεν αποτελεί μέρος του έργου που θα υλοποιήσει ο ανάδοχος στα πλαίσια της παρούσας 
διακήρυξης. Η συνολική χωρητικότητα των συνδέσεων στο Διαδίκτυο είναι  80Mbps.  
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3.3.4 Υπηρεσία Διαχείρισης Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου 

Η διαχείριση του δικτύου ΝΕΤΟΣΕ είναι κεντρική και ολοκληρωμένη, εξασφαλίζοντας υψηλά 
επίπεδα ασφάλειας. 

Η υπηρεσία διαχείρισης υλοποιεί τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων και συνδέσμων 
πρόσβασης (τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα) του κάθε κόμβου στο δίκτυο, καθώς επίσης και την 
παρακολούθηση τήρησης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA). 

Τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας Διαχείρισης αποτελούν την εικόνα της «υγείας» του δικτύου σε 
πραγματικό χρόνο, ενώ επίσης αποτελούν χρήσιμα στοιχεία για τις διαδικασίες σχεδιασμού και 
επέκτασης του ΝΕΤΟΣΕ. Τα αποτελέσματα θα μπορούν να αποθηκεύονται και να  διατηρούνται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με τον ΟΣΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ελεγχόμενη 
πρόσβαση στις συσκευές του δικτύου για τη συνολική και γενική παρακολούθηση της λειτουργίας 
του. Η πρόσβαση αυτή δεν θα πρέπει να δημιουργεί κενά ασφάλειας και προβλήματα διαχείρισης.  

Ο ΟΣΕ θα έχει τη δυνατότητα της πρόσβασης στο σύστημα διαχείρισης του δικτύου και τη 
δυνατότητα παρακολούθησης όλων των επιμέρους μετρικών αναφορών καταστάσεων συναγερμών 
κ.λ.π. σε πραγματικό χρόνο.  

 

3.3.5 Υπηρεσία Ασφάλειας Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου 

Ο εξοπλισμός που αφορά στην υπηρεσία Ασφάλειας του ΝΕΤΟΣΕ δεν αποτελεί αντικείμενο του 
παρόντος διαγωνισμού.  Σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να δοθεί η 
μεγαλύτερη δυνατή προσοχή για να αποφεύγονται οι κακόβουλες επιθέσεις. Η πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το όλο σύστημα να είναι όσο το δυνατό 
λιγότερο εκτεθειμένο. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος στην μελέτη εφαρμογής του θα πρέπει να 
προτείνει την πολιτική ασφάλειας που θα ακολουθηθεί από τον ΟΣΕ για την εξασφάλιση των 
ανωτέρω στόχων ασφάλειας. Η πολιτική ασφαλείας θα  προσδιορίζει τις ελάχιστες δυνατές 
επιτρεπόμενες συνδέσεις ώστε να επιτυγχάνεται ακριβώς η απαιτούμενη λειτουργικότητα αλλά 
τίποτε περισσότερο.  

Το όλο σύστημα θα πρέπει να παρέχει όσο το δυνατό λιγότερες πληροφορίες για την τοπολογία 
του, το λογισμικό που χρησιμοποιείται, το δικτυακό εξοπλισμό κ.λ.π. Επίσης, ο  Ανάδοχος θα πρέπει 
να μελετήσει την υφιστάμενη πολιτική ασφάλειας καθώς και την υποδομή ζωνών ασφάλειας που 
έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν μέχρι σήμερα παραγωγικά στον ΟΣΕ.   

Θα πρέπει να επιτρέπει επιλεκτικά την πρόσβαση από εξωτερικά δίκτυα σε συγκεκριμένες  
υπηρεσίες και μόνο μέσω ενός σημείου εισόδου. Οι υπηρεσίες στις οποίες θα επιτρέπεται η 
πρόσβαση θα ορίζονται στην πολιτική ασφαλείας στην οποία θα προβλέπεται επίσης η διαδικασία 
με την οποία θα αποφασίζονται αλλαγές στην πρόσβαση από τους διαχειριστές του δικτύου. Πιο 
συγκεκριμένα, οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι σε δύο περιπτώσεις: (α) όταν υπάρχει μία επίθεση 
σε εξέλιξη και οι διαχειριστές αποκόπτουν προσωρινά την πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία 
που πλήττεται και (β) όταν υπάρχουν τεκμηριωμένες ανάγκες για χρήση νέων υπηρεσιών στο 
δίκτυο, οπότε αυτές εξετάζονται, ελέγχονται ως προς την επίδραση που θα έχουν στην ασφάλεια 
και αναλόγως εγκρίνονται ή όχι. 

Προκειμένου να παρασχεθούν και να αξιολογηθούν πιθανές πρόσθετες υπηρεσίες που αφορούν 
την ασφάλεια του δικτύου και τις αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο διαγωνιζόμενος οφείλει 
να ορίσει στην οικονομική προσφορά του και το οικονομικό τίμημα, με μονάδα μέτρησης την μία 
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(1) ώρα παροχής της υπηρεσίας. Παράλειψη ορισμού αυτού του τιμήματος από τον διαγωνιζόμενο 
ως πρόσθετης υπηρεσίας θα θεωρείται από την επιτροπή αξιολόγησης του ΟΣΕ ότι οι εν λόγω 
υπηρεσίες δεν θα παρέχονται από τον Ανάδοχο.   

 

3.3.6 Υπηρεσία Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων Χρηστών NETOSE 

Στα πλαίσια του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας για την προστασία 
των υπολογιστικών συστημάτων (Workstations, FileServers και Email Servers) παρέχοντας: 

• Anti-virus 

• Firewall 

• Anti-spam 

• Βrowsing protection  

•  
  

Η υπηρεσία Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων θα πρέπει να διατίθεται για ελάχιστο αριθμό 
αδειών 450 χρηστών hosts / workstations εκ των οποίων οι τουλάχιστον 30 θα έχουν server license. 
Στο παράρτημα Α αναφέρεται αναλυτική λίστα των υπολογιστικών συστημάτων που διαθέτει ο 
οργανισμός 

 

3.3.7 Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Πρόσβασης για επιπλέον σημεία του δικτύου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα να συνδεθούν απομακρυσμένα νέα σημεία του 
δικτύου του ΟΣΕ μέσω δικτύων τεχνολογίας 4G ή μέσω τεχνολογιών πρόσβασης DSL (ADSL/SDSL). Η 
παροχή οποιασδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες θα πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής 
αίτησης του ΟΣΕ προς τον Ανάδοχο και δε συμπεριλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό. 

 

3.3.8 Υπηρεσία Παρακολούθησης/ Απόδοσης Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενων 

Υπηρεσιών (SLA) 

Η Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) αποτελεί τον οδηγό για το είδος και την 
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.  

Οι μετρήσιμοι Δείκτες της Συμφωνίας SLA θα είναι : 

SLO 1 . AVAILABILITY ΙPVPN (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ IPVPN) 

SLO2. BANDWIDTH UTILISATION ΙPVPN (ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ IPVPN) 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ IPVPN (AVAILABILITY) 

Διαθεσιμότητα σημείου IPVPN ορίζεται ως η δυνατότητα του σημείου αυτού να έχει πρόσβαση στην 
υπηρεσία που παρέχεται από το δίκτυο του Αναδόχου (δηλαδή να υπάρχει ενεργή διαδρομή IP έως 
το σημείο), είτε μέσω του πρωτεύοντος κυκλώματος, είτε μέσω του εφεδρικού. 

 

 Επομένως ως «χρόνος μη διαθεσιμότητας» ορίζεται ο χρόνος που όλα τα κυκλώματα που 
διασυνδέουν το σημείο αυτό με το υπόλοιπο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμα. 

Διαθεσιμότητα σημείου = [1 – (συνολική διάρκεια έγκυρων γεγονότων μη διαθεσιμότητας του 
σημείου στο ωράριο υποστήριξης SLA, σε έναν ημερολογιακό μήνα) / (συνολικό αριθμό έγκυρων 
μετρήσεων διαθεσιμότητας του ίδιου σημείου στο ωράριο υποστήριξης SLA, στον ίδιο ημερολογιακό 
μήνα)]*100 

 

 Κάθε γεγονός μη διαθεσιμότητας προστίθεται στον υπολογισμό, ανεξάρτητα από την αιτία που το 
προκάλεσε (πτώση κυκλωμάτων, απώλεια κόμβου δικτύου Αναδόχου, κλπ). 

 

❑ Η διαθεσιμότητα του κεντρικού σημείου που αφορά τη σύνδεση με το IPVPN σε μηνιαία βάση 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 99,90% . 

❑ H ποινή μηνιαίως σε ποσοστό του συνολικού μηνιαίου τιμήματος IPVPN του κεντρικού σημείου 

θα είναι : 

Διαθεσιμότητα Κεντρικού 
Σημείου 

Ποινή Μηνιαίως σε ποσοστό του 
μηνιαίου τιμήματος IPVPN σημείου 

99,8<=ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ<99,9% 5% 

99%,7<=ΠΜΔ<99,8% 7% 

<99,7 % 12% 

Το μέγιστο όριο ποινικής ρήτρας λόγω υπέρβασης των ορίων Διαθεσιμότητας ορίζεται σε 50% του 
μηνιαίου μισθώματος ετησίως. 

Οι ώρες κάλυψης θα είναι οι εξής:  

24Χ7 δηλ 24 ώρες ανά ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, για όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού 
έτους. 

Εξαιρούνται χρόνοι μη διαθεσιμότητας του σημείου που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου (δηλαδή είναι υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου ή οφείλονται σε ανωτέρα βία όπως 
ορίζεται από τα νομικά κείμενα). 

Για τα υπόλοιπα σημεία του δικτύου πλην του Κεντρικού : 

 

Διαθεσιμότητα Υπολοίπων 
Σημείων 

Ποινή Μηνιαίως σε ποσοστό του 
μηνιαίου τιμήματος IPVPN σημείου 

99,6<=ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ<99,7% 5% 
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99%,5<=ΠΜΔ<99,6% 7% 

<99,5% 12% 

 

Το μέγιστο όριο ποινικής ρήτρας λόγω υπέρβασης των ορίων Διαθεσιμότητας ορίζεται σε 50% του 
μηνιαίου μισθώματος ετησίως. 

Οι ώρες κάλυψης για τα υπόλοιπα σημεία πλην του κεντρικού θα είναι οι εξής:  

8Χ5 δηλ 8 ώρες ανά ημέρα και 5 ημέρες την εβδομάδα, για όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού 
έτους. 

Εξαιρούνται χρόνοι μη διαθεσιμότητας του σημείου που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου (δηλαδή είναι υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου ή οφείλονται σε ανωτέρα βία όπως 
ορίζεται από τα νομικά κείμενα). 

3.3.8.2 ΟΡΙΣΜΟΣ BANDWIDTH UTILISATION IPVPN ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

Bandwidth Utilisation IPVPN σύνδεσης κεντρικού σημείου  ορίζεται ως το ποσοστό χρήσης του 
κυκλώματος IPVPN του σημείου αυτού σε μηνιαία βάση. 

 

Το BU υπολογίζεται σαν μέσος όρος όλων των έγκυρων μετρήσεων του μήνα. 

 

Οι ώρες κάλυψης θα είναι οι εξής : 

24Χ7 δηλαδή 24 ώρες ανά ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, για όλη τη διάρκεια του 
ημερολογιακού έτους. 

3.3.8.3 Αναφορές  

Με τη βοήθεια κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος ο Ανάδοχος θα εκδίδεται μηνιαία 
αναφορά παρακολούθησης του δικτύου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η μηνιαία κατάσταση του 
δικτύου. Στην αναφορά θα αναλύεται η τήρηση της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών 
(SLA), οι αποκλίσεις, οι ρήτρες που εφαρμόστηκαν στα αντίστοιχα τιμολόγια των υπηρεσιών. Η 
αναφορά θα αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Αρμόδιο προσωπικό διαχείρισης δικτύου του 
ΟΣΕ.  

Τέλος, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα κάτωθι:  

❑ Να παρέχει μηνιαίες αναφορές της διαθεσιμότητας (Availability) και των ρητρών 

❑ Nα παρέχει μηνιαίες αναφορές του ποσοστού χρήσης των γραμμών (Bandwidth Utilization)  

❑ Να ειδοποιεί τους κόμβους σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσής τους. Η ειδοποίηση μπορεί 

να γίνεται μέσω τηλεφώνου ή fax. 

Εκτός από τα παραπάνω, στην Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) που θα 
περιλαμβάνεται ως παράρτημα της σύμβασης μεταξύ Οργανισμού και Αναδόχου πρέπει να 
συμπεριληφθούν και τα ακόλουθα: 

❑ Σύντομη παρουσίαση των εμπλεκομένων μερών και του ρόλου τους στο πλαίσιο του Έργου.  
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❑ Αναλυτικές διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της 

τεκμηρίωσης των εκτελουμένων εργασιών.  

❑ Πρακτικά μέτρα ποιότητας (Direct Measures of Quality) πού θα καθορίζουν το ελάχιστο 

αποδεκτό επίπεδο υπηρεσίας για κάθε επιμέρους τεχνική πλευρά του Έργου. 

❑ Η μέθοδος και ο πρακτικός τρόπος της συστηματικής μέτρησης των ορίων. 

❑ Η διοικητική διαδικασία παρακολούθησης της τήρησης των ορίων και γενικά της καλής 

λειτουργίας του δικτύου. 

3.3.9 Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού και Λογισμικού 

Οι Υπηρεσίες Συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού πρόσβασης και του λογισμικού του θα 
παρέχονται  δωρεάν από τον Ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου με σκοπό την πιστή τήρηση 
των όρων της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) όπως αυτοί περιγράφηκαν 
ανωτέρω.  

Το επίπεδο παροχής υπηρεσίας συντήρησης / υποστήριξης θα είναι 8Χ5ΧNBD για τους 
περιφερειακούς κόμβους και  24Χ7Χ4 για τον κεντρικό κόμβο. 

Εφόσον αυτό απαιτείται, ο Ανάδοχος οφείλει στο διάστημα αυτό να παραδίδει αντίτυπα όλων των 
μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή των τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισμικού των 
εγκατεστημένων εφαρμογών.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από τη λήξη της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενων 
Υπηρεσιών (SLA), εφ’ όσον προσκληθεί από τον ΟΣΕ, να προσέλθει για την υπογραφή νέας 
σύμβασης SLA. Στη σύμβαση θα περιλαμβάνονται και θα αναλύονται, με αντίστοιχο τρόπο, όλες οι 
Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού, Λογισμικού και Υπηρεσίες Πρόσβασης στο δίκτυο ΝΕΤΟΣΕ που 
ο Ανάδοχος θα προσφέρει όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια. Αν οι παρεχόμενες στη 
σύμβαση υπηρεσίες διαφοροποιούνται, αυτό θα πρέπει να τελεί υπό την έγκριση του Αναθέτοντα 
Φορέα. 

Το τίμημα των υπηρεσιών της σύμβασης SLA, για κάθε έτος μετά τη λήξη της αρχικής Συμφωνίας 
Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA), και για συνολικά 1,5  έτη, θα αναφέρεται στην προσφορά 
του Αναδόχου και θα αναλύεται στους αντίστοιχους Πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς. 

 

3.3.9.1 Συντήρηση Εξοπλισμού Πρόσβασης 

 

Η Συντήρηση του Εξοπλισμού πρόσβασης (Δρομολογητών) στοχεύει στην εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου μέσω προληπτικών συντηρήσεων και αναβαθμίσεων, αλλά 
και μέσω έκτακτων αποκαταστάσεων των βλαβών και άλλων προβλημάτων που προκύπτουν κατά 
τη συνολική λειτουργία του VPN NETOSE.  Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την ευθύνη της παροχής 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης και για τον υφιστάμενο εξοπλισμό του ΟΣΕ που 
αξιοποιεί. Σε περίπτωση βλάβης το κόστος της προμήθειας των ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό 
που αξιοποιείται θα βαρύνει αποκλειστικά τον ΟΣΕ.   

Ως Συντήρηση Εξοπλισμού ορίζονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω, τα οποία θα προσφερθούν από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο και στα οποία συμπεριλαμβάνονται, όποτε απαιτείται, αντίστοιχες 
υπηρεσίες από τους επιμέρους κατασκευαστές – προμηθευτές των προσφερόμενων προϊόντων. 
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Διευκρινίζεται ότι η συντήρηση εξοπλισμού συμπεριλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό στο πλαίσιο του 
παρόντος έργου. 

 

3.3.9.1.1 Προληπτική συντήρηση (εργασίες και ανταλλακτικά) του Εξοπλισμού 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει τη συχνότητα με την οποία εκτιμά ότι πρέπει να 
διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς οι απαραίτητες ρυθμίσεις και εσωτερικοί 
καθαρισμοί του εξοπλισμού, καθώς και οι κατάλληλοι έλεγχοι των ευαίσθητων εξαρτημάτων τους, 
ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους χωρίς προβλήματα και με το μικρότερο δυνατό αριθμό 
βλαβών. Προτείνεται η προληπτική συντήρηση να γίνεται τουλάχιστο μία φορά κατ’ εξάμηνο. 

Οι επεμβάσεις προληπτικής συντήρησης θα προγραμματίζονται από κοινού από τον Ανάδοχο και 
τον Αναθέτοντα Φορέα ώστε να δημιουργούν την ελάχιστη δυνατή ενόχληση στην κανονική 
λειτουργία του Οργανισμού. Ειδικά θέματα (π.χ. πρόσβαση στους χώρους) που θα προκύψουν από 
την απαίτηση εργασιών εκτός κανονικού ωραρίου λειτουργίας των σημείων εγκατάστασης του 
Συστήματος Εκμετάλλευσης θα συμπεριληφθούν στη σχετική Σύμβαση Αναθέτοντος Φορέα – 
Αναδόχου. 

3.3.9.1.2 Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του Εξοπλισμού 

Με τον όρο αυτό εννοούνται οι ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά), που απαιτείται να 
εκτελεστούν στον εξοπλισμό προκειμένου να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή 
λειτουργία του μετά την εμφάνιση σχετικού προβλήματος.  

Ενδεικτικά, οι ενέργειες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τον έλεγχο (οπτικό, ηλεκτρονικό ή άλλο), 
τις ρυθμίσεις, την παροχή και εφαρμογή των απαραίτητων ανταλλακτικών ή υπομονάδων (units), 
τον καθαρισμό, αν απαιτείται, σε συνάρτηση με τον τύπο και τις συνθήκες χρήσης του εξοπλισμού. 

Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο εντός 
του προβλεπόμενου χρονικού ορίου, που ορίζεται στη σύμβαση SLA, θα επιβάλλονται οι ανάλογες 
ρήτρες. 

 

3.3.9.2 Συντήρηση Λογισμικού και Εφαρμογών 

 

Ως Συντήρηση Λογισμικού και Εφαρμογών νοείται η παράδοση και εγκατάσταση τυχόν βελτιώσεων, 
διορθώσεων και νέων εκδόσεων του λογισμικού και εφαρμογών (upgrades, patches, new versions 
κλπ.). Διευκρινίζεται ότι η συντήρηση λογισμικού εφαρμογών αναφέρεται στις επιμέρους 
εφαρμογές που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται (εφ’ όσον 
απαιτηθεί) και αντίστοιχες υπηρεσίες από τους επιμέρους κατασκευαστές – προμηθευτές των 
προσφερόμενων προϊόντων. 

Με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας εξασφαλίζεται: 

 

❑ η αντιμετώπιση προβλημάτων (bugs) στο Λογισμικό, 

❑ η απόδοση του VPN ΝΕΤΟΣΕ βάσει των προδιαγραφών της παρούσας Διακήρυξης, 
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❑ η παροχή του συνόλου της απαιτούμενης λειτουργικότητας για το VPN ΝΕΤΟΣΕ, 

εφόσον βέβαια τα παραπάνω μπορούν να αντιμετωπιστούν με διορθώσεις, αναβαθμίσεις και νέες 
εκδόσεις του Λογισμικού και Εφαρμογών. 

3.3.9.2.1 Πλαίσιο Συντήρησης Λογισμικού και Εφαρμογών 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της εγκατάστασης των νέων εκδόσεων, σε πλήρη και ομαλή 
λειτουργία, με τη συνδρομή τρίτων προμηθευτών, όταν και όπου αυτό απαιτηθεί, και συγκεκριμένα 
στις περιπτώσεις όπου:  

 

❑ Το λογισμικό τρίτου προμηθευτή σχετίζεται με τη λειτουργία του VPN ΝΕΤΟΣΕ 

Οι νέες εκδόσεις περιλαμβάνουν τόσο τις Εκδόσεις Συντήρησης, όσο και τις Νέες Κύριες Εκδόσεις, 
έστω και αν αυτές χαρακτηρίζονται ως νέο προϊόν.  

Η αναβάθμιση δεν μπορεί να γίνεται περισσότερο από δύο (2) φορές ανά έτος και ανά Υποσύστημα 
ή ενότητα αυτού, μετά την παραλαβή του VPN ΝΕΤΟΣΕ. 

Η διαδικασία αναβάθμισης που θα εκτελείται θα πρέπει να τεκμηριωθεί στην πρόταση του 
Αναδόχου και θα αναλυθεί περαιτέρω, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα βήματα και 
χρονοδιάγραμμα.  

Ο Ανάδοχος οφείλει, κατά τη διάρκεια παροχής των συγκεκριμένων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, να 
επανυποβάλλει στον Αναθέτοντα Φορέα όλα τα Παραδοτέα που τροποποιούνται βάσει της 
μεταβολής / βελτίωσης / αναβάθμισης κλπ.. Στα Παραδοτέα που τροποποιούνται θα 
συμπεριλαμβάνεται πλήρης τεκμηρίωση των αλλαγών σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (ή 
κατ’ ελάχιστο ένδειξη των ενοτήτων / παραγράφων που αλλάζουν). 

Για την διαδικασία αναβάθμισης/ επανεγκατάστασης λογισμικού, θα ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία: 

3.3.9.2.2  Γνωστοποίηση / Έγκριση της Αναβάθμισης / Επανεγκατάστασης 

❑ Γνωστοποίηση (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) του Αναδόχου προς τον ΟΣΕ για όλες τις νέες 

εκδόσεις σε διάστημα το πολύ δύο (2) μηνών από την ανακοίνωσή τους από τον κατασκευαστή. 

Η γνωστοποίηση πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει: 

• περιγραφή των χαρακτηριστικών της νέας έκδοσης, 

• περιγραφή των αλλαγών σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, 

• δέσμευση ότι ο Ανάδοχος θα συνεχίζει την υποστήριξη της παλιάς έκδοσης για τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) μήνες μετά την αναγγελία της νέας. 

❑ Ο ΟΣΕ μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματική παρουσίαση των 

πλεονεκτημάτων που προσφέρει η νέα έκδοση και των πιθανών προβλημάτων που θα 

δημιουργήσει η τυχόν εγκατάστασή της. 

❑ Εφόσον ο ΟΣΕ αποφασίσει να προχωρήσει στην εγκατάσταση των νέων εκδόσεων και το 

γνωρίσει εγγράφως στον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος, μετά από προηγούμενη σχετική συνεννόηση με 
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τον ΟΣΕ, είναι υποχρεωμένος το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση του ΟΣΕ, να 

ολοκληρώσει την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων στον εξοπλισμό για τον οποίο προορίζονται, 

οπουδήποτε και αν αυτός είναι εγκατεστημένος. 

3.3.9.2.3 Προετοιμασία και εκτέλεση της αναβάθμισης / επανεγκατάστασης 

❑ Πλήρης περιγραφή των βημάτων υλοποίησης της αναβάθμισης / επανεγκατάστασης 

(προετοιμασία, υλοποίηση, εμπλεκόμενοι του ΟΣΕ και του Αναδόχου, χρονοδιάγραμμα κλπ.) 

και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. ηλεκτρονική διανομή (software download), 

διανομή με τη βοήθεια μαγνητικών μέσων κλπ.). 

❑ Σε κάθε περίπτωση εφόσον απαιτηθεί επιπλέον «μεταβατικός» εξοπλισμός για την ομαλή 

αναβάθμιση των συστημάτων του VPN ΝΕΤΟΣΕ, αυτός θα προσφέρεται από τον Ανάδοχο. 

❑ Ανάλογα με την κρισιμότητα της αναβάθμισης πραγματοποιείται πλήρης σειρά ελέγχων ώστε 

να διασφαλίζεται η  ομαλή μετάβαση στο περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας του VPN 

ΝΕΤΟΣΕ.  

❑ Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη πλήρων αντιγράφων όπου αυτά 

απαιτούνται (Λειτουργικό Σύστημα, Εφαρμογές, Δεδομένα) πριν την οποιαδήποτε εγκατάσταση 

/ αναβάθμιση και για τη διασφάλιση της επιστροφής στην τελευταία κατάσταση λειτουργίας 

(roll-back) σε περίπτωση ανεπιτυχούς αναβάθμισης. 

❑ Σε κάθε περίπτωση οι αναβαθμίσεις θα εκτελούνται εκτός των ωρών λειτουργίας του ΟΣΕ, 

διαφορετικά θα θεωρούνται χρόνος εκτός λειτουργίας. Η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων στο 

περιβάλλον Παραγωγικής Λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να δημιουργεί την 

ελάχιστη δυνατή διαταραχή στην κανονική λειτουργία του VPN ΝΕΤΟΣΕ.  

❑ Ο Ανάδοχος μέσω των Στελεχών Πληροφορικής του ΟΣΕ θα ενημερώνει τους χρήστες το 

αργότερο μία (1) εργάσιμη μέρα πριν την πραγματοποίηση έκτακτων εργασιών, ενώ για 

προγραμματισμένη αναβάθμιση θα πρέπει να ενημερώνει τους χρήστες το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση των εργασιών. 

Αφού διασφαλισθεί ότι δε θα υπάρξουν προβλήματα κατά την αναβάθμιση του περιβάλλοντος 
παραγωγής, εκτελείται η αναβάθμιση. 

 

3.3.10 Υπηρεσίες Διαχείρισης Δικτύου Μετάδοσης  Δεδομένων  και Συστημάτων – Υποχρεώσεις  

Στελεχών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την  υπογραφή της Σύμβασης, να παρέχει το προβλεπόμενο 
προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει πλήρη και υπεύθυνα καθήκοντα. Τα τυπικά προσόντα και ο 
τόπος εργασίας του εν λόγω προσωπικού αναφέρεται στον  παρακάτω πίνακα: 
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Τίτλος υπαλλήλου 

Α
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ν 

 

Προσόντα 

Υποχρεωτική 
παρουσία  

(βάρδια) στα 
Γραφεία του ΟΣΕ 

Διαχειριστής Υποδομής 
Δικτύου και Συστημάτων 

2 

Στελέχη με Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης χώρας ΕΕ 
σχετικό με το 

αντικείμενο και 10ετή 
εμπειρία. 

Ναι 

 

α.   Η έδρα εργασίας των ως άνω στελεχών του Αναδόχου θα είναι η Αθήνα και δη το κτίριο 
Διοίκησης του ΟΣΕ (Καρόλου 1-3). 

β.   Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε καθημερινή 8ωρη βάση κατά τις εργάσιμες 
ημέρες από 7:30 – 15:30 & 12:00 – 20:00  (σε βάρδιες) τα ως άνω στελέχη και θα εξασφαλίζει την 
ομαλή συνέχιση των εργασιών σε περίπτωση ασθενείας, άδειας και οποιασδήποτε άλλης αιτίας 
απουσίας τους. 

Σε περίπτωση προβλήματος ή εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, που θα εκτιμώνται και θα 
προσδιορίζονται αποκλειστικά από τα υπηρεσιακά όργανα του ΟΣΕ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καλύπτει τον ΟΣΕ με πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του, μέχρι επίλυσης του προβλήματος 
καθ΄ όλο το 24ωρο για οποιαδήποτε ημέρα (εργάσιμη, Σάββατο, Κυριακή) χωρίς πρόσθετη 
οικονομική απαίτηση εκ μέρους του, αλλά με αντικατάσταση άλλης εργάσιμης ημέρας.  

 γ.  Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να χρησιμοποιεί και το προσωπικό που 
αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα ως έχον υποχρεωτική παρουσία  (βάρδια) στα γραφεία του ΟΣΕ, 
για την επίλυση προβλημάτων και εκτός  κτιρίου Καρόλου 1-3.  

δ.  Ο Ανάδοχος μέσω των ανωτέρω στελεχών υποχρεούται να λύνει όλα τα προβλήματα που 
άπτονται των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα δραστηριοτήτων.  

ε.  Ο τεχνικός εξοπλισμός του προσωπικού του Ανάδοχου (εργαλεία, notebooks κ.λπ.) θα διατίθεται 
από τον Ανάδοχο.  

στ. Ο Ανάδοχος, για τη διαχείριση του δικτύου και των Συστημάτων θα χρησιμοποιεί τα σχετικά 
πακέτα λογισμικού που διαθέτει ο ΟΣΕ (αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’), όπως αυτά 
περιγράφονται κατωτέρω. 

ζ.  Αντί του λογισμικού του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ που στην στήλη “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ” έχει το σημείο Χ, ο 
Ανάδοχος δύναται να προσφέρει δικό του Λογισμικό, αντίστοιχο και ανάλογου επιπέδου 
δυνατοτήτων (ανταγωνιστικού προϊόντος), του οποίου η Ομάδα Έργου πρέπει να γνωρίζει άριστα 
την λειτουργία του. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
εγκαταστήσει με έξοδά του τους αναγκαίους agents του νέου Λογισμικού σε όλα τα Pc και servers 
του δικτύου για την αποτελεσματική διαχείρισή του. Η εγκατάσταση του Λογισμικού που επέλεξε ο 
Ανάδοχος, θα γίνει με τρόπο ώστε να μην επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία του αντίστοιχου 
Λογισμικού του ΟΣΕ. Επίσης η εγκατάσταση θα γίνει σε χρόνο τέτοιο ώστε να αναλάβει χωρίς 
καθυστέρηση τις συμβατικές της υποχρεώσεις η Ομάδα Έργου. Πιθανή απαίτηση προμήθειας 
Hardware για την λειτουργία του Λογισμικού του Αναδόχου θα γίνει με έξοδα του Αναδόχου. Η 
δαπάνη προμήθειας και άδειας χρήσης βαρύνει τον ανάδοχο.  Το Λογισμικό και Υλικό που πιθανά 
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εγκαταστήσει ο ανάδοχος, είναι περιουσιακό του στοιχείο και θα πρέπει με ευθύνη του εντός 15 
ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της Σύμβασης να το αποσύρει από τις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ. 
Η απόσυρση αυτή θα γίνει με εποπτεία του ΟΣΕ με στόχο την μη παρακώλυση της ομαλής 
λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων του ΟΣΕ. 

η. Για το Λογισμικό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ που έχει το σημείο Ζ στην στήλη “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ” και δεν 
το γνωρίζει καλώς η Ομάδα Έργου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει αυτό 
το προσωπικό του με έξοδά του και να είναι έτοιμο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

θ. Για το Λογισμικό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ που έχει το σημείο Υ,  η Ομάδα  Έργου του Ανάδοχου 
υποχρεούται να γνωρίζει τη χρήση και υποστήριξή του. 

ι.  Διευκρινίζεται ότι για νέο Λογισμικό που δεν αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να το υποστηρίζει, και εφόσον ο ΟΣΕ κρίνει ότι πράγματι τούτο είναι πέραν των 
υποχρεωτικών γνώσεων του προσωπικού του αναδόχου αλλά είναι αναγκαίο και σκόπιμο, τότε ο 
ΟΣΕ θα αναλάβει το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του Αναδόχου.  

  κ.  Για την υλοποίηση του αντικειμένου, τα ως άνω στελέχη οφείλουν κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης να αναπτύσσουν τις επί μέρους δραστηριότητες που αναφέρονται 
παρακάτω :  

3.3.10.1 Παρακολούθηση Δικτύων 

Παρακολούθηση των πανελλαδικών δικτύων ΟΣΕ και Προαστιακού συμπεριλαμβανομένου και των 
Fortinet Firewall στα σημεία του Προαστιακού και κεντρικού κόμβου καθώς και των WiFi στα 
σημεία του Προαστιακού, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  μέσω της παλέτας των 
απαραίτητων προγραμμάτων και ενεργοποίηση προκαθορισμένων διαδικασιών για την επίλυση 
των προβλημάτων που προκύπτουν. 

Καταγραφή των προβλημάτων στο σύστημα HelpDesk. 

Συνεργασία με τον τομέα ασφάλειας και τον τομέα διαχείρισης του δικτύου όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. 

Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και καθοδήγησή τους όπου κρίνεται απαραίτητο με 
στόχο την επίλυση του προβλήματος. 

 

3.3.10.2 Ασφάλεια. 

Παρακολούθηση από τον Ανάδοχο των Fortinet Firewall στα σημεία του Προαστιακού και του 
κεντρικού κόμβου του ΟΣΕ όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ μέσω της παλέτας των 
απαραίτητων προγραμμάτων και ενεργοποίηση προκαθορισμένων διαδικασιών για την επίλυση 
των προβλημάτων που προκύπτουν. Επεμβάσεις στους μηχανισμούς διαχείρισης της ασφάλειας 
(μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης) με στόχο την ορθή λειτουργία αλλά και την προσαρμογή στις 
ανάγκες του Οργανισμού. 

Απομακρυσμένος συντονισμός των συνεργείων που επιχειρούν επί τόπου για την διεκπεραίωση 
εργασιών (εάν απαιτείται επί τόπου επέμβαση). 

Αποστολή της ποιότητας αναφορών (logs)  και ασφάλειας του δικτύου data και ανάλογες 
συνεργασίες με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους υπάλληλους του ΟΣΕ για επίλυση των ζητημάτων 
που προκύπτουν. 
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3.3.10.3 Διαχείριση Υποδομής Δικτύου 

3.3.10.3.1 Διαχείριση του πανελλαδικού δικτύου του Οργανισμού. 

Παρακολούθηση των πανελλαδικών δικτύων (LAN & WAN) όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
μέσω της παλέτας των απαραίτητων προγραμμάτων και ενεργοποίηση προκαθορισμένων 
διαδικασιών για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. 

Πολυκαναλική πλατφόρμα διαχείρισης αιτήματων χρηστών (σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης 
9) 

3.3.10.3.2 Σχεδιασμός δικτύων data (WAN, MAN, LAN WLAN). 

Οργάνωση των διαδικασιών εγκατάστασης και επέκτασης των δικτύων data. 

Συμμετοχή στις διαδικασίες εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής και ελέγχου της ποιότητας 
λειτουργίας αυτού καθώς και της ομαλής ενσωμάτωσής του στο δίκτυο τηλεματικής  του ΟΣΕ  
(projectbased σε νέα έργα). 

Συνεχή έλεγχο του δικτύου data. 

Επέμβαση στους μηχανισμούς ενσωμάτωσης νέων συστημάτων/εφαρμογών στο δίκτυο του 
Οργανισμού. 

Διαχείριση - Υποστήριξη Συστημάτων. 

Υποστήριξη των servers και του εγκατεστημένου λογισμικού τους που αναφέρεται στο Παράρτημα 
Β καθώς και νέων λογισμικών που ενδεχομένως θα εγκατασταθούν και σχετίζονται με την υποδομή 
του δικτύου. 

Γενικές δραστηριότητες 

α. Σε περίπτωση που δικτυακό πρόβλημα που προκύπτει οφείλεται σε αστοχία του εξοπλισμού 
(πρόβλημα hardware), τότε ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με τον παρέχοντα την σχετική τεχνική 
υποστήριξη, προκειμένου ο δεύτερος να αποκαταστήσει το τεχνικό πρόβλημα.  

β.  Αν πρόβλημα που προκύψει οφείλεται στον παρέχοντα την σύνδεση του δικτύου, τότε ο 
Ανάδοχος θα συνεργάζεται με τον παρέχοντα την τεχνική υποστήριξη, προκειμένου αυτός να 
αποκαταστήσει το τεχνικό πρόβλημα.  

γ. Αν προκύψει πρόβλημα σε προϊόν λογισμικού, το οποίο δεν έχει εγκαταστήσει ο Ανάδοχος 
(RDBMS, Operating System, κ.α. ), τότε ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με τον παρέχοντα την τεχνική 
υποστήριξη, προκειμένου αυτός να αποκαταστήσει το τεχνικό πρόβλημα.  

δ.  Ανταλλακτικά και Λογισμικό που πιθανόν απαιτηθούν για την αποκατάσταση βλαβών που 
αφορούν το Δίκτυο και τα Συστήματα θα βαρύνουν τον ΟΣΕ. 

ε.  Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία που δύναται να 
επηρεάσει την ασφάλεια ή/και τη λειτουργία του δικτύου του Οργανισμού, αν πρώτα δεν έχει την 
συγκατάθεση του ΟΣΕ.  

στ. Συνεργασία με τους Αναδόχους νέων έργων πληροφορικής για την ολοκλήρωση (integration) 
των συστημάτων στην υποδομή δικτύου (λογική και φυσική), θα εκτελείται μετά από συνεννόηση 
του Αναδόχου με τον ΟΣΕ. 

     Βάσει των ανωτέρω οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
και δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν τα προσόντα και την δυνατότητα των 
συμμετεχόντων να αναλάβουν και να παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ήτοι: 
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1. Βιογραφικά. 

2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας σε αντίστοιχα έργα.    

 

3.3.11 Συστημα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης Αιτημάτων. 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει στον ΟΣΕ, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, Πολυκαναλική 
Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Χρηστών. Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι δυνατόν να 
παρασχεθεί ως Υπηρεσία καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ως ολοκληρωμένο σύστημα 
ψηφιακής εξυπηρέτησης, με δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών καναλιών εισαγωγής 
αιτημάτων και ενιαίο διαχειριστικό περιβάλλον εξυπηρέτησης τους. Τα ελάχιστα κανάλια 
εισαγωγής αιτημάτων που θα πρέπει να υποστηρίζει το σύστημα είναι:  

• Διαδίκτυο (Web Εφαρμογή) 

• Call Center 

• API 

 

3.3.11.1 Λειτουργική Περιγραφή του Συστήματος Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης 

Αιτημάτων 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί ως πλατφόρμα υποδοχής αιτημάτων, 
ψηφιακής διαχείρισης τους με βάση ρόλους και δικαιώματα, αλλά και να μετουσιώνει τα 
εισερχόμενα δεδομένα και πληροφορίες σε πρώτη ύλη για τον καθορισμό δεικτών μέτρησης 
της εξυπηρέτησης και εξαγωγής αναφορών και στατιστικών μεγεθών. 

1. Χρήστες Συστήματος 
Χρήστες του συστήματος είναι τόσο αυτοί που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα για την 
υποβολή αιτήματος εξυπηρέτησης (εφεξής εξωτερικοί χρήστες), όσο και αυτοί που αναλαμβάνουν 
αφενός την διαχείριση του (εφεξής διαχειριστές) και αφετέρου την αρμοδιότητα εξυπηρέτησης 
αιτημάτων (εφεξής εσωτερικοί χρήστες) που έχουν εισαχθεί στο σύστημα. 

Σε ότι αφορά στους εξωτερικούς χρήστες, το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να προσφέρει τη 
δυνατότητα προσδιορισμού της ιδιότητας του εξυπηρετούμενου και αντίστοιχα να περιλαμβάνει 
σχετικά πεδία που θα μπορούν να καταχωρηθούν οι αναγκαίες κατά περίπτωση πληροφορίες – 
στοιχεία. Θα πρέπει επίσης να παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων και για περιπτώσεις 
ετεροπροσωπίας (π.χ. αίτημα εξυπηρέτησης για λογαριασμό άλλου υπαλλήλου του Οργανισμού). 

Η είσοδος των χρηστών στο σύστημα για την υποβολή μέσω διαδικτύου ή/και την επεξεργασία 
αιτήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνεται είτε με “Custom Login”, είτε με χρήση σχετικής 
υπηρεσίας της ΓΓΠΣΔΔ (O-Auth PA, O-Auth2). 

Ειδικότερα για την καταχώρηση αιτημάτων μέσω Call Center, το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει 
να διαθέτει λειτουργία CTI, προσυμπληρώνοντας τα πεδία για τα οποία μπορεί να βρει 
πληροφορίες από προηγούμενες κλήσεις του υποβάλλοντος αίτημα εξυπηρέτησης ή διασύνδεση με 
βάση δεδομένων του Οργανισμού που να περιλαμβάνει αυτά τα πεδία.  

Τέλος σε ότι αφορά στους εσωτερικούς χρήστες, αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν διακριτούς ρόλους 
που θα αποτυπώνουν τόσο την θέση τους στην διοικητική ιεραρχία, όσο τη θέση τους στο σύστημα 



  

 

93 

 

ψηφιακής εξυπηρέτησης. Με βάση το ρόλο του χρήστη θα πρέπει να προκύπτει και η διαβάθμιση 
των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων στο προσφερόμενο σύστημα ψηφιακής εξυπηρέτησης. 

2.  Εισαγωγή και Στοιχεία Αιτήματος 
Κάθε εισερχόμενο αίτημα θα πρέπει να λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης και να 
μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση νέας εγγραφής. 

Εφόσον πρόκειται για αίτημα που έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου ή τρίτου συστήματος που κάνει 
χρήση της Υπηρεσίας O-Auth2 ή O-Auth PA, θα πρέπει τα στοιχεία που επιστρέφουν τα ανωτέρω 
“web services” να ενημερώνουν αντίστοιχα πεδία που θα υπάρχουν στο εσωτερικό του αιτήματος. 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να περιέχει πεδία που αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας του 
υποβάλλοντος το αίτημα καθώς τα στοιχεία επικοινωνίας του. 

Επιπρόσθετα, στο βαθμό που ο υποβάλλων το αίτημα μπορεί να προβαίνει σε αυτήν την ενέργεια 
κατ’ εντολή τρίτου προσώπου (περιπτώσεις ετεροπροσωπίας), στο προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να αναπτύσσονται πρόσθετα πεδία που θα καταγράφονται οι πληροφορίες που δίνονται 
κατά την υποβολή του αιτήματος και αφορούν στον τελικό εξυπηρετούμενο. 

Σε διακριτή ενότητα του αιτήματος θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν σε 
αυτό καθαυτό το  αίτημα, ήτοι ευρύτερη ή ειδικότερη θεματική κατηγορία στην οποία υπάγεται, ο 
μοναδικός αριθμός του αιτήματος, η προτεραιότητα επίλυσης του, ο χρόνος καταχώρησης του, ο 
τύπος του, το πλήρες αίτημα και τα πιθανά συνημμένα αρχεία που συνοδεύουν ή εξειδικεύουν το 
αίτημα. Επίσης το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης 
ηχητικών αποσπασμάτων σε περίπτωση που επιλεγεί διασύνδεση του με λειτουργούν ή υπό 
ανάπτυξη τηλεφωνικό κέντρο που υποστηρίζει τη σχετική λειτουργία. 

Η αρχιτεκτονική της καρτέλας κάθε αιτήματος που περιγράφηκε ανωτέρω θα πρέπει να είναι ενιαία 
για όλες τις πιθανές πύλες εισόδου ενός αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι όπου η υποβολή 
αιτημάτων έχει γίνει μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Οργανισμού μας, τότε τα σχετικά 
πεδία θα είναι κενά και διαθέσιμα προς συμπλήρωση από τους τελευταίους. 

Περαιτέρω ζητούμενα στην καρτέλα κάθε αιτήματος περιγράφονται στη συνέχεια αφού ο ρόλος 
τους έγκειται στη διαδικασία επεξεργασίας και απάντησης των εισερχόμενων αιτημάτων. 

3.  Οργάνωση και Λειτουργία Συστήματος Ψηφιακής Εξυπηρέτησης 
Η πλειοψηφία των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρετείται με βάση το πλαίσιο αρμοδιοτήτων που 
προκύπτει από τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού μας. 

Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου μία παρεχόμενη υπηρεσία συνεπάγεται την ανάγκη 
συνεργασίας περισσότερων υπηρεσιακών μονάδων ή την δρομολόγησή τους σε απαντητικές 
ομάδες εκτός οργανογράμματος. Επομένως το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα λειτουργίας τόσο με οργανογραμματικό μοντέλο, όσο και μέσω απαντητικών ομάδων 
εκτός οργανογράμματος ή και με συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων μοντέλων. 

Για το λόγο αυτό το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την δεντρική αποτύπωση του 
Οργανογράμματος του Οργανισμού μας, καθιστώντας εφικτή την δρομολόγηση κάθε αιτήματος 
στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες. Επιπρόσθετα θα πρέπει να επιτρέπει τη 
δρομολόγηση αιτημάτων και σε απαντητικές ομάδες εκτός οργανογράμματος, αλλά και να 
εξυπηρετεί την πιθανότητα λειτουργία ενός μεικτού μοντέλου.  

Είναι επίσης απαιτητό, το προσφερόμενο σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης 
δρομολόγησης των αιτημάτων στις ανά περίπτωση αρμόδιες απαντητικές ομάδες, του Οργανισμού 
ή του Αναδόχου, αναλόγως της παραμετροποίησης του συστήματος.  
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Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να επιτρέπει αφενός την υπαγωγή της κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας σε 
γενικότερες ή ειδικότερες θεματικές κατηγορίες και αφετέρου να διασυνδέει τη θεματολογία 
εξυπηρέτησης στην οποία αντιστοιχούν τα εισερχόμενα αιτήματα με προκαθορισμένες απαντητικές 
ομάδες, καθιστώντας εφικτό το “auto dispatch”.   

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ψηφιακή διαχείριση ενός αιτήματος στο σύνολο του κύκλου ζωής 
του, το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ απαντητικών 
ομάδων και προσώπων και να διαθέτει δυνατότητα πολλαπλών επιπέδων εξυπηρέτησης 
(τουλάχιστον τρία). Η συνεργασία τόσο ομάδων όσο και προσώπων θα πρέπει να μπορεί να γίνεται 
τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, καθώς επίσης και να επιτρέπει την “ad hoc” δημιουργία ροών 
εργασίας. 

Στο εσωτερικό της καρτέλας αιτήματος θα πρέπει να υπάρχει διακριτός χώρος συνεργασίας των 
εμπλεκόμενων στην εξυπηρέτηση, στον οποίο όσοι έχουν πρόσβαση στο αίτημα θα μπορούν να 
ανταλλάσσουν σχόλια, αρχεία και links. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι πλήρως διάφανος για 
τους συμμετέχοντες στην εξυπηρέτηση και ταυτόχρονα πλήρως αποκομμένος από τις πληροφορίες 
του αιτήματος που είναι ορατές στον υποβάλλοντα το αίτημα. 

Παράλληλα θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον κάθε συμμετέχοντα να ενημερώνει την 
κατάσταση του αιτήματος με βάση τις σημαντικές φάσεις του κύκλου ζωής (αναμονή ενεργειών, 
ελλείψεις, άκυρο, προς απάντηση, κλειστό). 

Κάθε αίτημα θα μπορεί να προωθηθεί σε επόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης αλλά και να επιστρέψει 
σε προηγούμενο, παρέχοντας την ίδια δυνατότητα και σε επίπεδο οριζόντιας επικοινωνίας. 

Επίσης στο εσωτερικό κάθε απαντητικής ομάδας, και στο πλαίσιο της καρτέλας κάθε αιτήματος, το 
προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία “work orders”, ήτοι συγκεκριμένων 
εργασιών που πρέπει να γίνουν προκειμένου να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα της 
εξυπηρέτησης. 

Η μετάβαση κάθε αιτήματος από μία κατάσταση σε μία άλλη θα πρέπει να μετριέται διακριτικά και 
να επιτρέπεται η διαμόρφωση επιμέρους SLA ανά κατάσταση, από τα άθροισμα των οποίων θα 
προκύπτει και το συνολικό SLA κάθε υπηρεσίας. Επιπλέον το SLA θα πρέπει να μπορεί να είναι “by 
default” για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε “custom” για κάθε υπηρεσία και μάλιστα 
να μπορεί να είναι διαφορετικό ανάλογα τον τύπο ή την πύλη εισόδου του αιτήματος. 

Εντός κάθε απαντητικής ομάδας θα πρέπει να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι που συνεπάγονται και 
διακριτά δικαιώματα. Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρχει ένας διαχειριστής, στον οποίο το σύστημα 
θα επιτρέπει την επισκόπηση του συνόλου του έργου της εξυπηρέτησης που αφορά στην 
απαντητική του ομάδα, την ανάθεση αιτημάτων σε μέλη της απαντητικής ομάδας είτε κατά 
περίπτωση, είτε με τη χρήση κανόνων αυτόματων χρεώσεων (μέγιστος αριθμός ανάθεσης 
αιτημάτων ανά άτομο, χρονική περίοδο εξαίρεσης ατόμων από τις αυτόματες χρεώσεις κ.α.). 

Σε ότι αφορά στα απλά μέλη, αυτά θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις 
δυνατότητες συνεργασίας εντός του συστήματος, να μπορούν να συμπληρώσουν  / διορθώσουν 
στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί σε πεδία της καρτέλας αιτήματος, να παρακολουθούν εάν ο 
κύκλος ζωής του αιτήματος είναι εντός του θεσπισμένου SLA και τέλος να μπορούν να απαντήσουν 
στον υποβάλλοντα το αίτημα, επισυνάπτοντας απαντητικά έγγραφα, καταγράφοντας την τελική 
απάντηση και δημοσιεύοντας την στον προσωπικό του αποθετήριο. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά στην απάντηση αιτημάτων, το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει γνωσιακή βάση δεδομένων εντός της οποίας θα περιλαμβάνονται συχνές ερωτήσεις και οι 
πρότυπες απαντήσεις τους. Κάθε μέλος απαντητικής ομάδας θα πρέπει να έχει εύκολη και γρήγορη 
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πρόσβαση στη γνωσιακή βάση μέσα από την καρτέλα του αιτήματος και εφόσον το αίτημα 
επιλύεται με τη χρήση των FAQ’s να μπορεί να επισυνάψει την απάντηση με αυτόματο τρόπο. 

Στο ίδιο πλαίσιο, το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μέλος 
απαντητικής ομάδας να αποκτά πρόσβαση στο ιστορικό αιτημάτων του εξυπηρετούμενου (CRM 
module), καθώς επίσης και να μπορεί να συσχετίζει το αίτημα που επεξεργάζεται με άλλα αιτήματα 
που έχει επεξεργαστεί δημιουργώντας αλυσίδες που θα τροφοδοτούν τους χρήστες με συστήματος 
με πληροφορίες χρήσιμες για τον διαρκή ανασχεδιασμό των υπηρεσιών εξυπηρέτησης. 

Σε όλα τα επίπεδα εσωτερικών χρηστών θα πρέπει να λειτουργούν φίλτρα, τα οποία θα επιτρέπουν 
την προσωποποίηση του “browser” με βάση τις ανάγκες εργασίας του χρήστη, αλλά και 
“dashboards” που από τη μία θα αποτυπώνουν πλήθος αιτημάτων ανά κατάσταση, SLA κ.α. και από 
την άλλη θα λειτουργούν ως ενεργοί σύνδεσμοι για τη μετάβαση σε ειδικό “view του browser”, 
όπως αυτή προκύπτει από την επιλογή του χρήστη. 

4.  Reporting Module 
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυναμικό “Reporting module”, το οποίο θα 
αξιοποιεί το σύνολο των δεδομένων που αποτελούν εισροές του συστήματος με βάση τις 
απαιτήσεις που περιγράφτηκαν ανωτέρω και να προχωρά στη στατιστική και διαγραμματική τους 
απεικόνιση με τη χρήση φίλτρων και τον ορισμό συγκεκριμένων χρονικών περιόδων αναφοράς. 

Ο τρόπος απεικόνισης των δεδομένων θα πρέπει να διαφέρει ανάλογα με τα μεγέθη που 
μετριούνται κάθε φορά. 

5.  Διαχείριση Συστήματος 
Η διαχείριση του προσφερόμενου συστήματος θα πρέπει να γίνεται, κατά βάση, με την διασύνδεση 
παραμετρικών στοιχείων που έχουν εισαχθεί, ήδη, κατά τη φάση αρχικοποίησης του από τον 
ανάδοχο. Από την παραπάνω αρχή εξαιρούνται διαδικασίες που αφορούν σε εισαγωγή νέων 
χρηστών, εισαγωγή νέων αντικειμένων εξυπηρέτησης ή/και νέων υπηρεσιακών / απαντητικών 
ομάδων. 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει στους διαχειριστές του Φορέα τις εξής 
δυνατότητες: 

i. δημιουργία και απενεργοποίηση χρηστών 

ii. τροποποίηση στοιχείων υφιστάμενων χρηστών 

iii. ανάθεση ρόλων και τροποποίηση αυτών 

iv. καταχώρηση – τροποποίηση συμβάσεων 

v. δημιουργία θεματολογίας εξυπηρέτησης 

vi. προσθήκη καναλιών υποβολής αιτημάτων στην υφιστάμενη θεματολογία 
εξυπηρέτησης 

vii. αποτύπωση – τροποποίηση του οργανογράμματος του Οργανισμού 

viii. δημιουργία – τροποποίηση απαντητικών ομάδων εκτός του οργανογραμματικού 
μοντέλου 

ix. τοποθέτηση – αφαίρεση – μετακίνηση χρηστών σε / από / προς υπηρεσιακές μονάδες 
του οργανογράμματος και απαντητικές ομάδες εκτός του οργανογραμματικού 
μοντέλου 

x. συσχέτιση θεματολογίας εξυπηρέτησης με υπηρεσιακές μονάδες του 
οργανογράμματος ή/και απαντητικές ομάδες εκτός του οργανογραμματικού μοντέλου 
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xi. διαμόρφωση – τροποποίηση “default” ή και “custom” SLA των παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

xii. Επεξεργασία – τροποποίηση – ενημέρωση δεδομένων στη γνωσιακή βάση του 
συστήματος 

xiii. Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών που αφορούν στην εξυπηρέτηση για το σύνολο 
του Οργανισμού – Παρακολούθηση δεικτών KPI’s 

6.  Διαλειτουργικότητα 
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένο API για να μπορεί να 
διαλειτουργήσει με τρίτα συστήματα, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος εξυπηρέτησης 
του Αναδόχου.  

Ο ΟΣΕ θα μπορεί να εντάξει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και άλλες λειτουργίες εξυπηρέτησης 
εκτός αυτών που σχετίζονται με την λειτουργία του δικτύου. Η παραμετροποίηση λοιπών 
λειτουργιών εκτός αυτή του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ, δεν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου 
και θα πραγματοποιηθεί, σε αυτήν την περίπτωση, από Στελέχη του Οργανισμού αφού λάβουν την 
σχετική εκπαίδευση. 
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4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ 

4.1Αντικείμενο 

Το παρεχόμενο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΟΣΕΝΕΤ όπως ορίζεται στην παρούσα, αφορά δικτυακή 
υποδομή TCP/IP τεχνολογίας ικανής να καλύψει τις άμεσες και μελλοντικές τηλεπικοινωνιακές 
ανάγκες του Κυρίου του Έργου (ΟΣΕ). 

 

Ο Πάροχος κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει τη μετάπτωση 
υφιστάμενων δικτύων του Κυρίου του έργου στο παρεχόμενο δίκτυο ΟΣΕΝΕΤ. Ο Πάροχος 
αναλαμβάνει τη μελέτη για τη μετάπτωση των υφιστάμενων δικτυακών υποδομών δεδομένων και 
τη δικτυακή ολοκλήρωση των Σημείων Εγκατάστασης του Κυρίου του Έργου που ορίζονται στους 
Πίνακες 1 και 3 της παραγράφου  3.2.2. 

Κατά την οριοθέτηση των διαδικασιών μετάπτωσης των υφιστάμενων δικτύων του Κύριου του 
έργου ο Πάροχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην προκαλέσει, κατά 
οποιονδήποτε τρόπο διαταραχή της απρόσκοπτης λειτουργίας των υφιστάμενων δικτύων του 
Κυρίου του Έργου. 

Οι διαδικασίες μετάπτωσης θα καθορισθούν με ακρίβεια κατά τη σύνταξη του Επιχειρησιακού 
Πλάνου Μετάπτωσης που θα αποτελεί τμήμα της Μελέτης Εφαρμογής. 

Ο Πάροχος αναλαμβάνει να συμπεριλάβει τους απαραίτητους οικονομικούς και λειτουργικούς 
πόρους για την εκτέλεση των ενεργειών μετάπτωσης στο παρεχόμενο δίκτυο ΟΣΕΝΕΤ όπως 
περιγράφονται παρακάτω:  

❑ Η μετάπτωση των υφιστάμενων δικτύων αφορά στη μεταφορά δεδομένων εφαρμογών του 

Κυρίου του Έργου μέσω των παρεχόμενων νέων δικτυακών υπηρεσιών του ΟΣΕΝΕΤ με 

διατήρηση του υφιστάμενου LAN IP addressing των σημείων του ΟΣΕΝΕΤ. 

❑ Η μετάπτωση των υφιστάμενων δικτύων του Κυρίου του έργου δεν θα πρέπει να επηρεάζει 

την υφιστάμενη τοπολογία και την αρχιτεκτονική του δικτύου ΟΣΕΝΕΤ ούτε να τροποποιεί 

την παρεχόμενη από αυτό λειτουργικότητα. 

❑ Ο Πάροχος θα αναλάβει με δική του μέριμνα και ευθύνη την παροχή των απαραίτητων 

υποδομών και καλωδιώσεων για τη διασύνδεση του εξοπλισμού των υπό μετάπτωση 

δικτύων και του παρεχόμενου από τον Πάροχο δικτύου ΟΣΕΝΕΤ. 

❑ Σε περίπτωση όπου ο σχεδιασμός του νέου δικτύου ΟΣΕΝΕΤ (πρωτόκολλα, διευθύνσεις κλπ) 

δεν καθιστά εφικτή τη διασύνδεση των υφιστάμενων δικτύων, ο Πάροχος αναλαμβάνει με 

δικό του κόστος να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις στον παρεχόμενο 

δικτυακό εξοπλισμό ή να προμηθεύσει συμπληρωματικό δικτυακό εξοπλισμό / εξοπλισμό 

μετατροπής χωρίς επιπρόσθετο κόστος, ούτως ώστε να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη 

διασύνδεση των υφιστάμενων δικτύων. 

❑ Προς τούτο ο Κύριος του Έργου (ΟΣΕ) θα διαθέσει τους απαιτούμενους λειτουργικούς και 

ανθρώπινους πόρους για τη διενέργεια των απαραίτητων ρυθμίσεων και τροποποιήσεων 

του υφιστάμενου εξοπλισμού των υπό-μετάπτωση δικτύων. Η διασύνδεση του δικτυακού 
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εξοπλισμού του Παρόχου με το δικτυακό εξοπλισμό του υπό-μετάπτωση δικτύου θα 

εκτελεσθεί από τον Πάροχο κατόπιν οδηγιών και επίβλεψης από τον Κύριο του Έργου σε 

χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού, και κατά τρόπο ώστε να μην 

επηρεάζεται η απρόσκοπτη και συνεχής λειτουργία των εφαρμογών του Κυρίου του Έργου.  

❑ Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Κυρίου του 

Έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάπτωσης, ο Πάροχος θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε 

να είναι εξασφαλισμένη η δυνατότητα επιστροφής (fallback) στους υπάρχοντες τρόπους 

επικοινωνίας, και να αναλάβει το οικονομικό βάρος της παράλληλης λειτουργίας του 

υφιστάμενου και του νέου δικτύου για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. 
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5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

5.1 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου 

Η συνολική διάρκεια του Έργου ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης, εκ της οποίας οι δύο μήνες αποτελούν χρόνο ολοκλήρωσης εργασιών μετάπτωσης όλων 

των σημείων πρόσβασης στο δίκτυο του Αναδόχου. 

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων, που αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί, είναι 

ενδεικτικοί. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο είναι υποχρεωτικός.  

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτική χρονική κατανομή των φάσεων του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης του δικτύου ‘ΝΕΤΟΣΕ’ στους 2 μήνες υλοποίησής του, καθώς και την περίοδο παροχής 

υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου (SLA).  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα (GanttChart) για όλες τις φάσεις του Έργου προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι 

χρονικοί ορίζοντες, τα ορόσημα υλοποίησης του Έργου, οι απαιτούμενοι ανθρωπομήνες 

απασχόλησης ανά εργασία και φάση κλπ. Τα παραδοτέα ανά Φάση θα πρέπει να αναφέρονται 

ρητά. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει τμηματικές 

υλοποιήσεις του έργου.  

 

 

Πίνακας 4: Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Φάσεων Υλοποίησης του Έργου 

 

 Μήνες 

Φάση                                       

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

P1. Μελέτη Εφαρμογής- Σχεδιασμός 
Δικτύου και Υπηρεσιών                             

P2. Εγκατάσταση Δικτύου και 
Υπηρεσιών. 

Περιλαμβάνει την εγκατάσταση των 
κυκλωμάτων, του εξοπλισμού, των 
υπηρεσιών και τη δοκιμαστική 
λειτουργία                              

3. Σταδιακή Μετάπτωση                              

4. Κανονική Λειτουργία (πλήρης 
εφαρμογή του SLA)                             
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6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στη Μελέτη Εφαρμογής του το σχήμα Διοίκησης του 
Έργου, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του Έργου, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη 
διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο.  Θα 
αναφέρεται η ομάδα του έργου, δηλαδή η σύνθεση της ομάδας, ο Υπεύθυνος Έργου, το 
Επιστημονικό / άλλο προσωπικό και οι Εξωτερικοί Συνεργάτες.  

Ο ΟΣΕ θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και υλοποίησης του 
Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου την έχει ο Ανάδοχος. 

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Προσφορά του θα πρέπει να συμπεριλάβει 
τουλάχιστον τα εξής: 

6.1 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 

6.1.1 Υπεύθυνος Έργου και Αναπληρωτής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα 
αναλάβουν τους ρόλους: 

❑ του Υπεύθυνου Έργου και 

❑ του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη, θα πρέπει:  

❑ να δοθούν Βιογραφικά Σημειώματα σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’, όπου να αναφέρονται οι δραστηριότητές τους, που συσχετίζονται με το 

αντικείμενο του Έργου, κατ’ ελάχιστον για τα τελευταία πέντε (5) έτη, 

❑ να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης, 

❑ να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν, 

❑ να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, 

στέλεχος υπεργολάβου). 

 

6.1.2 Μέλη Ομάδας Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας 
Έργου. 

Συγκεκριμένα, για τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει: 

❑ να δοθούν Βιογραφικά Σημειώματα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β Β), 

❑ να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης, 

❑ να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν, 
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❑ να δηλωθεί η θέση τους στο οργανωτικό σχήμα του Έργου, 

❑ να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, 

στέλεχος υπεργολάβου). 

 

6.2 Παρακολούθηση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργου 

6.2.1 Παρακολούθηση και Διασφάλιση Ποιότητας  του Έργου 

Ο Ανάδοχος στην μελέτη εφαρμογής του θα πρέπει να περιγράψει τις μεθόδους και διαδικασίες 
που θα ακολουθήσει για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση ποιότητας κατά το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση του Έργου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνει αναφορά στις διαδικασίες που 
αφορούν στα εξής: 

❑ Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων, 

❑ Διαστασιολόγηση /Διευθυνσιοδότηση δικτύου, 

❑ Αναλυτικός σχεδιασμός υλοποίησης δικτύου και υποδομών, 

❑ Πλάνο για τις δοκιμές καλής λειτουργίας 

❑ Εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα χρηστικότητας και διαλειτουργικότητας. 

Μετά την υλοποίηση των δοκιμασιών και αξιολόγηση των συμπερασμάτων που θα εξαχθούν, ο 
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις, κατά τη φάση των δοκιμών, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ. 
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

7.1.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Περιβάλλον OS AIX &Windows  

MS-SQL Server  Y 

ORACLE Server  Υ 

IBM AIX OS Y 

MS-IIS Server Υ 

Exchange Server Υ 

ISA Server Υ 

MailSweeper Suite (SMTP, URL filtering) Υ 

F-Secure AV for SMTP, URL filtering Υ 

WS-FTP   Υ 

VeritasBackupexec Ζ 

Second Copy Replication Software Y 

UPS Admin Υ 

VNC RemoteControl Y 

AVG AV System Y 

F-SECURE AV System Y 

Software for NetworkDevices  

CISCO  (Routers - Switches)   Y 

Fortinet (FortiGate – FortiAP) Y 

Cisco IPS 4240 

 
Y 

Cisco IDS 4215 Y 

CiscoLoadBalancers 11501 Y 

Cisco PIX 525  Y 

Λειτουργικά Συστήματα  

Windows XP/Vista /7/8/10 Y 

Windows Server 2003 /2008 /2012/2019 Y 
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Unix – Linux – ΑΙΧ  Y 

FortiClient Y  

FortiManager Y  

FortiAnalyzer Y  
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7.1.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ SERVERS & APPLIANCES 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SERVICES) 
Μνημονικό όνομα 

SERVER 
Κατηγορία 

• Red HatLinux 9.0 ✓ 

• Samba Server ✓ 

NOCLIB FILE SERVER FOR 
NOC USE 

• FILE SERVER ✓ 

• WIN 2019 Server ✓ 

• RemoteControlTightVNC✓ 

• F-Secure✓ 

ATHENA2 FILE SERVER 

• NAS Server 

• F-Secure✓ 

NASERVER NAS SERVER 

• WIN 2019 Server ✓ 

• SQL 2005 20 clients✓ 

• F-Secure✓ 

DMANAGER DOCUMENT 
MANAGEMENT 

• SECOND COPY 2000 ✓ 

• FILE SERVER ✓ 

• WIN 2019 Server ✓ 

• RemoteControlTightVNC✓ 

• F-Secure✓ 

TRANSMARK FILE SERVER 

• IBM Server – Unix AIX 

• SmoothWall Express 3.0-polar-i386 

SmoothWall 1 PROXY SERVER 

(for ADSL 
connection) 

• IBM Server – Unix AIX 

• SmoothWall Express 3.0-polar-i386 

SmoothWall 2 PROXY SERVER 

(for ADSL 
connection) 

• IBM Server – Unix AIX 

• SmoothWall Express 3.0-polar-i386 

SmoothWall 3 PROXY SERVER 

(for ADSL 
connection) 

• IBM Server – Unix AIX 

• SmoothWall Express 3.0-polar-i386 

SmoothWall 4 PROXY SERVER 

(for ADSL 
connection) 

• Sophos UTM 9 FIREWALL FIREWALL 

• Fortigate 600D FIREWALL FIREWALL 

• ASA 5500 FIREWALL FIREWALL 

• ASA 5500 FIREWALL-2 FIREWALL 

• CISCO IPS 4240   

• CISCO IDS 4215   

• CISCO LOAD BALANCERS 11501   
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• CISCO LOAD BALANCERS 11501   

• WINDOWS 2019 

• MIMESweeper for Web 

WEB 1 WEB SERVER 

• WINDOWS 2019 

• MIMESweeper for Web 

WEB 2 WEB SERVER 

• WINDOWS 2012R2 

• EXCHANGE SVR 2012 

MAIL 1 MAIL SERVERS 
(Mail Redirectors-
NLB) 

• WINDOWS 2012R2 

• EXCHANGE SVR 2013 

MAIL 2 MAIL SERVERS 
(Mail Redirectors-
NLB) 

• WINDOWS 2019 

• EXCHANGE SVR 2013 

MAIL CLUSTER 1 MAIL SERVERS 

(Servers-Cluster) 

• WINDOWS 2019 

• EXCHANGE SVR 2003 

MAIL CLUSTER 1 MAIL SERVERS 

(Servers-Cluster) 

• WINDOWS 2019 DC 1 DNS AND ACTIVE 

DIRECTORY SVRS 

• WINDOWS 2019 DC 2 DNS AND ACTIVE 

DIRECTORY SVRS 

• WINDOWS 2019 DC 3 DNS AND ACTIVE 

DIRECTORY SVRS 

• Spectra T50 LTO-3 1 Drive, 25 Slots , 

RLC, Barcode Scanner 

SPECTRA 1 Backup 

• NetApp FAS250  SharedStorage 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  

ERP production 

saperp1    SAP ERP 

Application Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  

ERP production 

saperp2    SAP ERP 
Application Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  

ERP production 

saperpdb SAP ERP Database 
Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  

ERP production 

saperp SAP ERP Message 
Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  

       BI Production 

sapbi1    SAP BI Application 
Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1 

      BI Production 

sapbi2    SAP BI Application 
Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1 

       BI Production 

sapbidb SAP BI Database 
Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  sapbi SAP BI Message 
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BI Production Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  

       DEV landscape 

sapdev SAP ERP 
developmentsystem 

SAP BI 
developmentsystem 

• IBM Storwize V7000 system  SharedStorage SAP 
ERP 

• IBM TS3100 Tape Library Express  Backup SAP ERP 

• WINDOWS  

DataCenter  2012 R2 

WinSvrDataCtr Virtualization 

(DataCenter 
Microsoft) 

• WINDOWS 

DataCenter  2012 R2 

WinSvrDataCtr Virtualization 

(DataCenter 
Microsoft) 
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7.1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο:   Όνομα:   

Πατρώνυμο:   Ημερομηνία Γέννησης:    

  Αν όχι Ελληνική, 

  συνολικός χρόνος  

  παραμονής 

Υπηκοότητα:   στην Ελλάδα (σε έτη)   

Τηλέφωνο:   Διεύθυνση Κατοικίας:   

 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ6:____________________________________ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Όνομα Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος 

Όνομα Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

    
    
    
    

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Εργοδότης Θέση Καθήκοντα 
Χρονική Περίοδος 

(από – έως) 

    

    

    

                                                           
6 Σημειώνεται ότι στο πεδίο «Θέση στην Ομάδα Έργου» ο Διαγωνιζόμενος δύναται να επιλέξει ένα από τα παρακάτω: 

❑ Συντονιστής Έργου (ProjectDirector) 

❑ Υπεύθυνος Υλοποίησης (ProjectManager) 

❑ Μέλη της Ομάδας Έργου 

❑ Ειδικοί Εμπειρογνώμονες 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ 

Να περιγραφούν στη συνέχεια τα τρία σημαντικότερα έργα Πληροφορικής στα οποία έχετε 
συμμετάσχει, αναφέροντας την ακριβή χρονική διάρκεια της συμμετοχής σας, το συγκεκριμένο 
αντικείμενο εμπλοκής σας στο πλαίσιο του κάθε έργου, τα εργαλεία, τις μεθοδολογίες που 
χρησιμοποιήσατε, καθώς και τα περιβάλλοντα και συστήματα επεξεργασίας στα οποία 
εργαστήκατε. 

 

Τίτλος έργου: 

 

Τίτλος έργου: 

 

Τίτλος έργου: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

7.1.4.1 Επεξήγηση των στηλών 

Οι Πίνακες Συμμόρφωσης με τις Γενικές Απαιτήσεις και Απαιτήσεις Υποδομής των Προσφερόντων 
που ακολουθούν, θα συμπληρωθούν από τους Διαγωνιζόμενους. 

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων  

α)  Στήλη Α/Α: 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη 
στήλη. 

β)  Στήλη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: 

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, 
για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

γ)  Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 

Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: 

Η λέξη "ΝΑΙ", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική 

Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή 

ελάχιστο) 

Αν η λέξη «ΝΑΙ» ή οποιοδήποτε άλλο αριθμητικό ή ποιοτική περιγραφή λείπει, τότε η προδιαγραφή 

είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική 

Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

δ)  Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση των Προσφερόντων που έχει τη μορφή: 

1. ΥΠΑΡΧΕΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή καλύπτεται, ενδεχομένως με παραμετροποίηση 

ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν καλύπτεται και απαιτεί ανάπτυξη η οποία θα 

εκτελεσθεί στο πλαίσιο του Έργου 

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν δύναται να καλυφθεί 

Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

πρόσφορα 

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της τεχνικής προσφοράς 
(μέσω αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος) με 
το οποίο υποστηρίζονται οι σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν 
συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό 
φυλλάδιο ή αναφορά, επιθυμητό είναι, να υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία 
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και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η 
ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.6). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης 
(υποχρεωτικά και επιθυμητά) και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω ορό συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
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7.1.4.2 Πίνακες Συμμόρφωσης Γενικών Προδιαγραφών 

      

Πίνακας Συμμόρφωσης 1: Υπηρεσία Πρόσβασης στο VPN ΝΕΤΟΣΕ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1 Περιγραφή της αρχιτεκτονικής της 
υπηρεσίας πρόσβασης των κόμβων του 

ΟΣΕ  

ΝΑΙ   

2 Παροχή, διαχείριση, συντήρηση, και 
συνεχής υποστήριξη κατά τη διάρκεια 
του Έργου των κυκλωμάτων τα οποία θα  
συνδέουν τους Κόμβους του ΟΣΕ  με το 
Δίκτυο Διανομής του 
Αναδόχου/Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 
MPLS VPN. 

ΝΑΙ   

3 Τα προσφερόμενα κυκλώματα 
πρόσβασης θα καλύπτουν τις ανάγκες 
των κόμβων και θα παρέχονται με την 
ζητούμενη κατά περίπτωση ταχύτητα 
αναλόγως των απαιτήσεων κάθε 
κατηγορίας κόμβου. 

ΝΑΙ   

4 Το κύκλωμα που θα εγκατασταθεί στο 
Κεντρικό Σημείο (Κτίριο Καρόλου) metro 
ethernet  Διπλής Όδευσης - Διπλής 
Εισαγωγής (DA-DH) 

ΝΑΙ   

5 Συμμετρική και εγγυημένη ταχύτητα 
πρόσβασης του  Κεντρικού Σημείου στο 
VPN  

≥100Mbps για κάθε μία 
σύνδεση 

  

6 Τα μισθωμένα κυκλώματα πρόσβασης 
που θα εγκατασταθούν στον μεγάλο 
κόμβο (Καρόλου)  θα είναι συμμετρικού 
εύρους τεχνολογίας Ethernet οπτικών 

ινών ή χαλκού   

ΝΑΙ   

7 Συμμετρική και εγγυημένη ταχύτητα 
Κύριας πρόσβασης των κόμβων  
κατηγορίας Α1  στο VPN 

10Mbps / 10Mbps     

8 Ταχύτητα Εφεδρικής Πρόσβασης των 
κόμβων κατηγορίας A3 στο VPN 

VDSL 50M/5M όπου 
είναι δυνατό 

  

9 Ταχύτητα Πρόσβασης των κόμβων 
κατηγορίας Α2, A4  στο VPN 

Vectoring 100/10Mbps, 
ή FTTC 100/10 Mbps ή  
ADSL 24Mbps/1Mbps 
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όπου δεν είναι δυνατή η 
ταχύτητα 100/10 

     

11 Να παρέχεται η δυνατότητα  είτε της 
αναβάθμισης των συνδέσεων είτε της 
προσθήκης νέων συνδέσεων  για την 
κάλυψη μελλοντικών αναγκών. 

ΝΑΙ   

14 Παροχή, εγκατάσταση, αρχικοποίηση, 
διαχείριση, συντήρηση και συνεχή 
υποστήριξη κατά τη διάρκεια του Έργου 
του απαραίτητου εξοπλισμού πρόσβασης 
(δρομολογητές) προκειμένου να 
υλοποιούνται και να λειτουργούν 
αποδοτικά οι  υπηρεσίες που θα 
προσφέρονται στους κόμβους. 

ΝΑΙ   

15 Θα παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης 
νέων κόμβων στο VPN του ΟΣΕ.  Στην 
Οικονομική προσφορά του,  ο 
διαγωνιζόμενος θα πρέπει να 
συμπεριλάβει το οικονομικό τίμημα για 

τη δημιουργία δικτύου πρόσβασης ανά 
κατηγορία κόμβου. 

ΝΑΙ   

16 Ελάχιστη Διαθεσιμότητα Κεντρικού 
Κόμβου για την πρόσβαση στο VPN  

99,90%   

17 Ελάχιστη Διαθεσιμότητα Υπολοίπων 
Κόμβων για την πρόσβαση στο VPN  

99,70%   

18 Υπηρεσία πρόσβασης στους Σταθμούς 
του Προαστιακού Σιδηροδρόμου μέσω 
οπτικής ίνας του Προαστιακού ή αν δεν 
είναι αυτό δυνατό, υπηρεσία πρόσβασης 
μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 
3G/4G, ή μέσω Σταθερής Ασύρματης 
Πρόσβασης 

NAI   

19 Ταχύτητα πρόσβασης μέσω Οπτικής ίνας 
προαστιακού ή Σταθερής Ασύρματης 
Πρόσβασης 20/20Mbps 

NAI   

20 Μηνιαίος όγκος δεδομένων για την 
περίπτωση της πρόσβασης μέσω κινητής 
τηλεφωνίας για τους σταθμούς του 
Προαστιακού 

>=5GB   

21 Υλοποίηση διασύνδεσης Κτιρίου Καρόλου 
με κτίριο ΣΣ Αθηνών μέσω ιδιόκτητης 
Οπτικής Ίνας του ΟΣΕ 

ΝΑΙ   
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Πίνακας Συμμόρφωσης 2: Δίκτυο Κορμού Αναδόχου   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.     Το δίκτυο Κορμού  θα υποστηρίζει την 
τεχνολογία IP MPLS και θα διασφαλίζει 
την υψηλή διαθεσιμότητα, ασφάλεια  και 
ποιότητα των συνδέσεων. 

ΝΑΙ   

2.     Διασφάλιση της ταχύτητας των 
συνδέσεων, ώστε να καλύπτονται οι  
ανάγκες επικοινωνίας των κόμβων και να 
ικανοποιείται η Συμφωνία Επιπέδου 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA). 

ΝΑΙ   

3.     Το δίκτυο κορμού θα  εξασφαλίζει την 
ομοιόμορφη επικοινωνία μεταξύ των 
κόμβων κάθε ιδεατού κλειστού δικτύου 

ΝΑΙ   

       

     

Πίνακας Συμμόρφωσης 3: Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    

1. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές τoυ 
τεύχους Β 

ΝΑΙ   

     

Πίνακας Συμμόρφωσης 4: Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού (Υλικού και Λογισμικού) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    

1. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του 
τεύχους Β 

ΝΑΙ   

     

Πίνακας Συμμόρφωσης 5: Εξοπλισμός Κεντρικού Κόμβου (Κτήριο Καρόλου) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    

1  Αρχιτεκτονική:    
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1.1 Υποστήριξη SD-WAN και 
απομακρυσμένης διαχείρισης 

ΝΑΙ   

1.2 Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) 
ενσωματωμένες (χωρίς χρήση θυρών 
επέκτασης από τις παραπάνω) θύρες 
10/100/1000 Mbps με το πρότυπο 
1000Base-T (ή 1000Base-X) 

ΝΑΙ   

     

1.3 Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 
19” 

ΝΑΙ   

1.4  Παροχή εφεδρικής τροφοδοσίας AC, 
220V 

   

1.5 Παροχή εφεδρικής τροφοδοσίας AC, 
220V 

ΝΑΙ   

1.6 Stateful inspection 
throughput σε IPv4 και IPv6 (για μέγεθο
ς πακέτου 512 byte και κίνηση UDP). 

≥ 16 Gbps     

1.7 Συνολικό Throuhgputμε όλα τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας (UTM) σε 
λειτουργία 

≥ 1 Gbps    

     

     

     

     

     

2 Υποστήριξη των ακόλουθων πρωτοκόλλων & χαρακτηριστικών (ενσωματωμένες δυνατότητες κατά 
την παράδοση του εξοπλισμού): 

2.1 LAN    

2.2.1 IP, ARP και Local Proxy ARP ΝΑΙ   

2.3.2 Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού 
λοιπών ομοειδών στην τοπολογία του 

δικτύου. 

ΝΑΙ   

2.4.3 Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs και 
802.1q VLAN trunking 

ΝΑΙ   

2.5.4 Υποστήριξη bridging μεταξύ ΙΕΕΕ 802.1q 
VLANs 

ΝΑΙ   

2.6.5 Spanning Tree Protocol (STP)  ΝΑΙ   

2.7.6 Υποστήριξη Transparent bridging και 
Source Route Bridging 

ΝΑΙ   
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2.8.7 Ethernet 

• Υποστήριξη υπηρεσιών σε επίπεδο 
Layer 2 and Layer 3 Ethernet μεταγωγής 
IPv4/6 

• 802.1x authentication 

• VLAN-802.1Q, 

• Spanning Tree (STP), 

 • LACP 

• Transparent Bridging 

ΝΑΙ   

2.2 WAN (ενσωματωμένες δυνατότητες 

κατά την παράδοση του 
εξοπλισμού): 

   

     

2.2.2 PPP, Multilink PPP  ΝΑΙ   

22.2.3 Υποστήριξη PPP over Frame Relay και 
Fast Ethernet 802.1q 

ΝΑΙ   

2.2.4 PPPoE Client  ΝΑΙ   

2.2.5 Υποστήριξη διαμοιρασμού και 
προτεραιοποίησης με βάση την 

εφαρμογή του δικτυακού φορτίου πάνω 
από πολλαπλές γραμμές WAN. 
Αναφέρεται στην τεχνολογία SD-WAN. 
Να αναφερθούν οι σχετικές 
υποστηριζόμενες τεχνικές. 

ΝΑΙ   

2.2.7 Δυνατότητα μηχανισμού εννοποίησης 
πολλαπλών κυκλωμάτων και έλεγχο 
traffic manipulations/application steering 
σύμφωνα με μηχανισμούς ελέγχου 
διαθεσιμότητας. 

ΝΑΙ   

2.3 Yποστήριξη Δικτύου &IP    

2.2.1 Υποστήριξη NAT ΝΑΙ   

2.2.2 Υποστήριξη DHCP server, DHCP relay, 

DHCP client  
ΝΑΙ   

2.2.3 Υποστήριξη DNS, DNS Proxy, DNS 
spoofing 

ΝΑΙ   

     

2.2.6  Υποστήριξη DMZ ΝΑΙ   

2.2.7 Υποστήριξη ACL   ΝΑΙ   

2.2.8  Υποστήριξη Static Routing, RIP v1 και 
v2 

ΝΑΙ   

2.2.9  Υποστήριξη IPv6  ΝΑΙ   

2.2.10  IPv6 name resolution ΝΑΙ   

 ● IPv6 statistics  



   

 

Σελ. 117/150 

 ● IPv6 translation: Transport packets 
between IPv6-only and IPv4-only 
endpoints (NAT-PT)  

 

 ● Internet Control Message Protocol 
Version 6 (ICMPv6)  

 

2.2.11 IPv6 DHCP ΝΑΙ   

2.4 Tunneling    

2.4.1 L2TP, L2F ή άλλο λειτουργικά ισοδύναμο ΝΑΙ   

2.4.2 GRE Tunneling ΝΑΙ   

2.5 Security    

2.5.1 PAP/CHAP ΝΑΙ   

2.5.2 Υποστήριξη πολιτικών ασφαλείας με 
βάση διεύθυνση δικτύου, ταυτότητα 
χρήστη, δικτυακό πρωτόκολλο, 
εφαρμογή, cloud service με δυνατότητα 
ανίχνευσης και εξουδετέρωσης Botnet, 
malicious IP addresses 

Αναγνώριση τουλάχιστον 1500 
εφαρμογών με ανανέωση και αυτόματη 
ενημέρωση των αναγνωριζόμενων 
εφαρμογών από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

2.5.3 Δυνατότητα σύνδεσης με υπηρεσία 

sandboxing για εξουδετέρωση zero day 
απειλών, με χρήση τόσο On premise 
sandbox όσο και cloud sandbox 

ΝΑΙ   

  ΝΑΙ   

2.5.6 Ανίχνευση και αναγνώριση συσκευών 
IoT και ΟΤ στο ίδιο network segment 

ΝΑΙ   

2.5.7 Υποστήριξη περιορισμών προσπέλασης 
(Access Control) βασισμένων στο χρόνο 
(timebased) 

ΝΑΙ   

2.5.8 Υποστήριξη χρήσης φίλτρων για 
αποτροπή spoofing και DoS (Denial Of 
Service) επιθέσεων και ενεργειών. 

ΝΑΙ   

2.5.9 RADIUS ή/και TACACS+ ή λειτουργικά 
ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

2.5.10 Υποστήριξη L2TP ασφάλειας ΝΑΙ   

2.5.11 Υποστήριξη ενσωματωμένων 
λειτουργιών  Firewall με δυνατότητα 
ανίχνευσης εισβολών (Intrusion 
Detection). 

ΝΑΙ   

2.5.12 Υποστήριξη HTTPS – HTTP με SSL v3 ΝΑΙ   

2.5.13 Υποστήριξη SSL VPN για secure remote 
access, χωρίς χρήση άδειας 

   

2.6 Quality Of Service (QoS)    
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2.6.1 Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως 
WeightedFairQueuing, PriorityQueuing, 
LowLatencyQueuing και CustomQueuing 
ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες) με 
σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών 

ΝΑΙ   

2.6.2 Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης 
απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε 
άκρο σε δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) 
για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, 
FRTS, CAR, RED ή άλλων λειτουργικά 
ισοδύναμων) 

ΝΑΙ   

  ΝΑΙ   

2.6.4 Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης 
πολιτικής δρομολόγησης, για δεδομένα 
διαφορετικών εφαρμογών (policy 
routing) 

ΝΑΙ   

2.6.5 Υποστήριξη IEEE 802.1p 

 

ΝΑΙ   

2.7 Multimedia    

2.7.1 Υποστήριξη IGMP v3 ΝΑΙ   

2.7.2 Υποστήριξη IGMP snooping ΝΑΙ   

2.7.3 Υποστήριξη PIM ή λειτουργικά 
ισοδύναμου 

ΝΑΙ   

2.7.4 Υποστήριξη IPv6 Multicast ΝΑΙ   

2.8 Management    

2.8.1 Υποστήριξη Simple Network 
Management Protocol (SNMP), SNMP 
v2c και SNMP v3 και Υλοποίηση MIB-II 

ΝΑΙ   

2.8.2 RMON (alarms&events) ΝΑΙ   

2.8.3 Υποστήριξη Telnet, TFTP, ΝΤΡ και SNTP  ΝΑΙ   

2.8.4 Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω 
command line interface και 

απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω web 
interface (HTTP management) 

ΝΑΙ   

2.8.5 Να προσφερθεί κεντρική πλατφόρμα 
διαχείρισης των συσκευών προστασίας. 
Να περιγραφεί εν συντομία η 
λειτουργικότητά της. Η πλατφόρμα 
δύναται να προσφερθεί και με τη μορφή 
λογισμικού. Σε αυτήν τη περίπτωση να 
αναφερθούν τα χαρακτηριστικά και οι 
απαιτήσεις. 

ΝΑΙ   

2.8.6 Δυνατότητα ενοποίησης με πλατφόρμα 
κεντρικής ανάλυσης και πληροφόρησης, 
του ίδιου κατασκευαστή. Η πλατφόρμα 
δύναται να προσφερθεί και με τη μορφή 
λογισμικού. Σε αυτήν τη περίπτωση να 
αναφερθούν τα χαρακτηριστικά (όπως 

ΝΑΙ   
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IoC) και οι απαιτήσεις. 

2.8.7 Δυνατότητα παραγωγής αρχείων 
καταγραφής και εξατομικευμένων 
αναφορών αναφορικά με την κατάσταση 
των προσφερόμενων συκσευών τοίχους 
προστασίας μέσω κεντρικής 
πλατφόρμας. 

ΝΑΙ   

2.8.8 Δυνατότητα συσκευτισμού αρχείων 
καταγραφής από πολλαπλές συσκευές 
του ίδιου κατασκευαστή, μέσω της 
κεντρικής πλατφόρμας ανάλυσης και 
πληροφόρησης. 

ΝΑΙ   

2.8.9 Δυνατότητα παραγωγής 
εξατομικευμένων αναφορών ανάλυσης 
δικτύου (Network Analysis), σε 
πραγματικό χρόνο, μέσω της κεντρικής 
πλατφόρμας ανάλυσης και 
πληροφόρισης. 

ΝΑΙ   

2.10 Άλλα χαρακτηριστικά    

2.10.1 Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία: 

▪ συχνότητα 50-60 Hz για AC 

 

Σύστημα Ψύξης, θερμοκρασία 
λειτουργίας : 

▪ Ενσωματωμένο σύστημα 

ανεμιστήρων (προαιρετικό)  

▪ Θερμοκρασία λειτουργίας  

(Να αναφερθούν όλα τα παραπάνω 
στοιχεία καθώς και η κατανάλωση 
ενέργειας) 

ΝΑΙ   

2.11 Προδιαγραφές Ασφαλείας    

2.11.1 EN 60950-1 ΝΑΙ   

2.11.2 EN61000-3-2 ΝΑΙ   

 
 

Πίνακας Συμμόρφωσης 6: Εξοπλισμός κόμβου Α4  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

0.1 Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί   

1. Αρχιτεκτονική    

1.1 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) 
ενσωματωμένες θύρες 10/100/1000 
BaseT για υλοποίηση συνδέσεων WAN   

ΝΑΙ   

1.2 Υποστήριξη IPsec VPN  NAΙ   
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1.3 Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 
19” 

ΝΑΙ   

1.4 Stateful inspection throughput σε IPv4 
και IPv6 (για μέγεθος πακέτου 512 byte 
και κίνηση UDP). 

≥ 10 Gbps 

  

1.5 Συνολικό Throughput με όλα τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας (UTM) σε 
λειτουργία 

>=900 Gbps 

  

2 Υποστήριξη των ακόλουθων πρωτοκόλλων & χαρακτηριστικών (ενσωματωμένες δυνατότητες κατά 
την παράδοση του εξοπλισμού): 

2.1       

  
LAN ΝΑΙ   

2.1.1. IP, ARP και Local Proxy ARP ΝΑΙ   

2.1.2 Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού 
λοιπών ομοειδών στην τοπολογία του 
δικτύου. 

ΝΑΙ   

2.1.3 Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs και 802.1q 
VLAN trunking 

ΝΑΙ   

2.1.4 Υποστήριξη bridging μεταξύ ΙΕΕΕ 802.1q 
VLANs 

ΝΑΙ   

2.1.5 SpanningTreeProtocol (STP)  ΝΑΙ   

2.1.6 Υποστήριξη Transparent bridging και 
Source Route Bridging 

ΝΑΙ   

2.1.7 Ethernet 

• Υποστήριξη υπηρεσιών σε επίπεδο Layer 
2 and Layer 3 Ethernet μεταγωγής IPv4/6 

• 802.1x authentication 

• VLAN-802.1Q, 

• Spanning Tree (STP), 

 • LACP 

• Transparent Bridging 

ΝΑΙ   

2.2 WAN    

     

     

     

2.2.5 Υποστήριξη PPP over Frame Relay και Fast 
Ethernet 802.1q 

ΝΑΙ   

2.2.6 Υποστήριξη διαμοιρασμού και 
προτεραιοποίησης με βάση την εφαρμογή 
του δικτυακού φορτίου πάνω από 
πολλαπλές γραμμές WAN. Αναφέρεται 

στην τεχνολογία SD-WAN. Να 
αναφερθούν οι σχετικές υποστηριζόμενες 

ΝΑΙ   
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τεχνικές. 

2.2.7 Υποστήριξη διαμοιρασμού δικτυακού 
φορτίου μεταξύ πολλαπλών back-end 
διακομιστών, βάσει πολλαπλών 
χρονοδιαγραμμάτων διαμοιρασμού 
φόρτου. 

ΝΑΙ   

2.2.8  Δυνατότητα μηχανισμού εννοποίησης 
πολλαπλών κυκλωμάτων και έλεγχο traffic 
manipulations/application steering 
σύμφωνα με μηχανισμούς ελέγχου 
διαθεσιμότητας. 

ΝΑΙ   

2.3 Υποστήριξη Δικτύου &IP    

2.2.1 Υποστήριξη NAT ΝΑΙ   

2.2.2 Υποστήριξη DHCP server, DHCP relay, 
DHCP client  

ΝΑΙ   

2.2.3 Υποστήριξη DNS, DNS Proxy, DNS 
spoofing 

ΝΑΙ   

2.2.4  Υποστήριξη IGMP proxy και IGMP 
snooping 

ΝΑΙ   

2.2.5  Υποστήριξη DMZ ΝΑΙ   

2.2.6 Υποστήριξη ACL   ΝΑΙ   

2.2.7  Υποστήριξη Static Routing, RIP v1 και v2 ΝΑΙ   

2.2.8  Υποστήριξη IPv6  ΝΑΙ   

2.2.9 IPv6 addressingarchitecture ΝΑΙ   

2.2.10  IPv6 nameresolution ΝΑΙ   

 ● IPv6 statistics    

 ● IPv6 translation: Transport packets 
between IPv6-only and IPv4-only 
endpoints (NAT-PT)  

   

 ● Internet Control Message Protocol 
Version 6 (ICMPv6)  

   

2.2.11 ● IPv6 DHCP ΝΑΙ   

2.4 Tunneling    

2.4.1 L2TP, L2F ή άλλο λειτουργικά ισοδύναμο ΝΑΙ   

2.4.2 GRE Tunneling ΝΑΙ   

2.5 Security    

2.5.1 Υποστήριξη SSL VPN για secure remote 
access χωρίς χρήση άδειας 

ΝΑΙ   

2.5.2   Υποστήριξη Hardware-accelerated DES, 
3DES, AES 128, AES 192, and AES 256 , 
Public-key-infrastructure (PKI) support  

ΝΑΙ   

2.5.3 Υποστήριξη ΝΑΤ Τrasparency, Υποστήριξη 
Stateful inspection transparent firewall 

ΝΑΙ   

2.5.4   Υποστήριξη Secure HTTP (HTTPS), FTP, ΝΑΙ   
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και Telnet authentication proxy  

2.5.5 Υποστήριξη Dynamic και static port 
security 

ΝΑΙ   

2.5.6 Υποστήριξη περιορισμών προσπέλασης 
(Access Control) βασισμένων στο χρόνο 
(timebased) 

ΝΑΙ   

2.5.7 Υποστήριξη χρήσης φίλτρων για αποτροπή 
spoofing και DoS (Denial Of Service) 
επιθέσεων και ενεργειών. 

ΝΑΙ   

2.5.8 RADIUS ή/και TACACS+ ή λειτουργικά 
ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

2.5.9 Υποστήριξη L2TP ασφάλειας ΝΑΙ   

2.5.10 Υποστήριξη ενσωματωμένων λειτουργιών 
Firewalll με δυνατότητα ανίχνευσης 
εισβολών (Intrusion Detection). 

ΝΑΙ   

2.5.11 Υποστήριξη IPSECDES και 3DES 
κρυπτογράφησης. Αριθμός 
υποστηριζόμενων Tunnels 

ΝΑΙ   

2.5.13 Υποστήριξη Advanced Encryption 
Standard (AES) 

ΝΑΙ   

2.5.14 Υποστήριξη HTTPS – HTTP με SSLv3 ΝΑΙ   

2.5.15 Υποστήριξη Internet Key Exchange 
Security Protocol 

ΝΑΙ   

2.6 Quality Of Service (QoS)    

2.6.1 Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως 
Weighted Fair Queuing, Priority Queuing, 
Low Latency Queuing και Custom Queuing 
ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό 
τον ορισμό προτεραιοτήτων στην 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών 

ΝΑΙ   

2.6.2 Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης 
απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε 
άκρο σε δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) 
για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, 
FRTS, CAR, RED ή άλλων λειτουργικά 
ισοδύναμων) 

ΝΑΙ   

     

2.6.4 Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης 
πολιτικής δρομολόγησης, για δεδομένα 
διαφορετικών εφαρμογών (policyrouting) 

ΝΑΙ   

2.6.5 Υποστήριξη IEEE 802.1p ΝΑΙ   

2.7 Multimedia    

2.7.1 Υποστήριξη IGMP v3 ΝΑΙ   

2.7.2 Υποστήριξη IGMP snooping ΝΑΙ   

2.7.3 Υποστήριξη PIM ή λειτουργικά ισοδύναμου ΝΑΙ   

2.7.4 Υποστήριξη IPv6 Multicast ΝΑΙ   
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2.8 Management    

2.8.1 Yποστήριξη Simple Network Management 
Protocol v2c, και SNMP v3, Yλοποίηση 
MIB-II 

ΝΑΙ   

     

2.8.3 Υποστήριξη Telnet, TFTP, ΝΤΡ     

2.8.4 Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω CLI 
(command line interface) κα 
ιαπομακρυσμένης διαχείρισης μέσω web 
interface (HTTP management) 

ΝΑΙ   

2.9 Άλλα χαρακτηριστικά    

2.9.1 Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία: 

τάση 100-240 V AC 

▪ συχνότητα 50-60 Hz για AC 

Σύστημα Ψύξης, θερμοκρασία 
λειτουργίας: 

▪ Ενσωματωμένο σύστημα ανεμιστήρων 

(προαιρετικό)  

▪ Θερμοκρασία λειτουργίας  

(Να αναφερθούν όλα τα παραπάνω 
στοιχεία καθώς και η κατανάλωση 
ενέργειας) 

ΝΑΙ   

2.11 Interfaces (εγκατεστημένα κατά την παρούσα προμήθεια):   

2.11.1 Nα διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα 
για σύνδεση μέσω συμμετρικής 
μισθωμένης ψηφιακής γραμμής με το 
πρότυπο G.SHDSL ή VDSL2 

ΝΑΙ   

2.11.2 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες 
USB γενικής χρήσης 

ΝΑΙ   

2.11.3 Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1)θύρα 
ADSL για σύνδεση μέσω υφιστάμενης 
τηλεφωνικής γραμμής PSTN (RJ-11) με 
βάση το πρότυπο Annex A 

ΝΑΙ   

2.11.4 Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of 
band διαχείριση (Configuration & 
Management) μέσω τερματικού. Η 
πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται 
με χρήση κωδικού (password) 

ΝΑΙ   

2.12 Προδιαγραφές Ασφαλείας:    

2.12.5 να αναφερθούν οι προδιαγραφές 
ασφάλειας (SAFETY) παραθέτοντας τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.  

ΝΑΙ   

2.13 Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:   

2.12.6 να αναφερθούν οι προδιαγραφές 
ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών (EMS) 
παραθέτοντας τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία   

ΝΑΙ   
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2.14 Ασύρματες Προδιαγραφές    

 Να διαθέτη MIMO πολλαπλών χρηστών 
(MU) 3x3 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει μέγιστες ταχύτητες Wi-Fi 
1300 Mbps στα 5 GHz, 450 Mbps στα 
2,4 GHz 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει μέγιστη ισχύ Tx: 20 dBm ΝΑΙ   

 Να διαθέθει κέρδος κεραίας 3,5 dBi στα 
5 GHz, 5 dBi στα 2,4 GHz 

ΝΑΙ   

     

     

Πίνακας Συμμόρφωσης 7: Εξοπλισμός Κόμβων Κατηγορίας Α2, Α3, Α4 (Τερματικός 

εξοπλισμός (CPE) Vectoring/FTTC / VDSL LE / ADSL σε μορφή router  για σύνδεση με 

Vectoring ή ADSL over PSTN κύκλωμα). 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

0.1 Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί   

1.       Βασικά Χαρακτηριστικά    

1.1.    
     

Θύρα VDSL2/ADSL2/2+ over PSTN  με 
RJ-11 connector. 

ΝΑΙ >=1   

1.2     

    
Στην προσφορά θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο RJ-
11 καλώδιο. 

ΝΑΙ >=1   

1.3      

  
Θύρες LAN.  ΝΑΙ >=4   

1.4     

  
Στην προσφορά θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται και ένα καλώδιο UTP 
Cat 5e για την σύνδεση με το LAN. 

ΝΑΙ>=1   

1.6 Υποστήριξη LTE Advanced (Για όποιοα 

σημεία επιλεγεί η σύνδεση με 3/4G) 
NAI   

1.7 Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να 
εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”  

ΝΑΙ   

1.8 Διαμεταγωγική Ικανότητα - 
SwitchingCapacity (Gbps) 

>= 520 Gbps   

1.9 Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων 
Throughput  (Mpps) 

>= 220 Mpps   

2. Χαρακτηριστικά ADSL & VDSL    

2.1     

  
Υποστήριξη IEEE 802.1q VLAN tagging ΝΑΙ   

 

2.2     

    

Υποστήριξη ADSL over PSTN  σύμφωνα 

με το Annex A &Annex B ITU G. 992.1 
(ADSL) 

ΝΑΙ   
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2.4     

    
Υποστήριξη G.992.5 (ADSL2+) ΝΑΙ   

     

2.5     Υποστήριξη ΝΑΙ   

    2.6 ● ITU G.993.2 (VDSL2 και vectoring ΝΑΙ   

    2.7 ● 997 και 998 band plans  ΝΑΙ   

    2.8 ● VDSL2 profiles: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 
12b, and 17a και vectoring 

ΝΑΙ   

    2.9 ● U0 bandsupport (25 - 276 kHz) ΝΑΙ   

2.10    

  
Υποστήριξη G.994.1 (G.hs) ΝΑΙ   

2.11  Υποστήριξη ANSI T1.413 Issue2 ΝΑΙ   

3. Χαρακτηριστικά ΑΤΜ    

3.1  Υποστήριξη PPP πάνω από Ethernet – 
PPPoE 

ΝΑΙ   

3.2      Υποστήριξη 4 ATM virtualcircuits ΝΑΙ   

4.    Χαρακτηριστικά Θυρών LAN    

4.1.      Ρυθμός διαμεταγωγής Θυρών LAN 10/100/1000Mbps   

4.2 Υποστήριξη ΙΕΕE802.3 και IEEE802.3u    
   

ΝΑΙ   

4.3  Υποστήριξη line Auto MDI και MDIX 
Auto-sensing 

ΝΑΙ   

4.4 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 
1000BaseT 

NAI     

4.5 Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces 

τύπου 1000BASE-X (SFP) με επέκταση  
NAI     

4.6 1000BaseSX ΝΑΙ     

4.7  1000BaseLX/LH NAI     

4.8 1000BaseZX NAI     

5.    Χαρακτηριστικά Ασφαλείας    

5.1 Υποστήριξη SSL VPN για secure remote 
access χωρίς απαίτηση αδειών χρηστών 

ΝΑΙ   

5.2  Υποστήριξη Hardware-accelerated DES, 
3DES, AES 128, AES 192, and AES 256 , 
Public-key-infrastructure (PKI) support , 
ως 500 IPsec tunnels 

ΝΑΙ   
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5.3 Υποστήριξη ΝΑΤ Τrasparency, 
Υποστήριξη Stateful inspection 
transparent firewall 

ΝΑΙ   

5.4   Υποστήριξη Secure HTTP (HTTPS), 
FTP, και Telnet authentication proxy  

ΝΑΙ   

5.5 Υποστήριξη Dynamic και static port 
security 

ΝΑΙ   

6.    Χαρακτηριστικά Δικτύου & ΙP    

6.1 Υποστήριξη NAT ΝΑΙ   

6.2 Υποστήριξη DHCP server, DHCP relay, 

DHCP client  

ΝΑΙ   

6.3 Υποστήριξη DNS, DNS Proxy, DNS 
spoofing 

ΝΑΙ   

6.4  Υποστήριξη IGMP proxy και IGMP 
snooping 

ΝΑΙ   

6.5  Υποστήριξη DMZ ΝΑΙ   

6.6 Υποστήριξη ACL   ΝΑΙ   

6.7  Υποστήριξη Static Routing, RIP v1 και 
v2 

ΝΑΙ   

6.8  Υποστήριξη IPv6  ΝΑΙ   

6.9 IPv6 addressingarchitecture ΝΑΙ   

6.10  IPv6 nameresolution ΝΑΙ   

6.11 ● IPv6 statistics ΝΑΙ   

6.12 ● IPv6 translation: Transport packets 
between IPv6-only and IPv4-only 
endpoints (NAT-PT)  

ΝΑΙ   

6.13 ● Internet Control Message Protocol 
Version 6 (ICMPv6)  

ΝΑΙ   

6.14 ● IPv6 DHCP ΝΑΙ   

7.    Χαρακτηριστικά Διαχείρισης    

7.1 Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης (CLI) και 
απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω 
webinterface (HTTP management) 

ΝΑΙ   

7.2 Υποστήριξη Telnet, Simple Network 
Management Protocol (SNMP), SNMP 
v2c, SNMP Version 3 (SNMPv3), 
Υλοποίηση MIB-II      

ΝΑΙ   



   

 

Σελ. 127/150 

7.3 Yποστήριξη RADIUS and TACACS+ και 
Secure Shell (SSH) Protocol 

ΝΑΙ   

7.4 Υποστήριξη Out-of-band management 
μέσω external modem μέσω virtual  
auxiliary port Η πρόσβαση θα πρέπει να 
προστατεύεται με χρήση κωδικού 
(password) 

ΝΑΙ   

7.5 Να προσφερθεί κεντρική πλατφόρμα 
διαχείρισης των συσκευών προστασίας. 
Να περιγραφεί εν συντομία η 
λειτουργικότητά της. Η πλατφόρμα 

δύναται να προσφερθεί και με τη μορφή 
λογισμικού. Σε αυτήν τη περίπτωση να 
αναφερθούν τα χαρακτηριστικά και οι 
απαιτήσεις. 

ΝΑΙ   

7.6 Δυνατότητα ενοποίησης με πλατφόρμα 
κεντρικής ανάλυσης και πληροφόρησης, 
του ίδιου κατασκευαστή. Η πλατφόρμα 
δύναται να προσφερθεί και με τη μορφή 
λογισμικού. Σε αυτήν τη περίπτωση να 
αναφερθούν τα χαρακτηριστικά (όπως 
IoC) και οι απαιτήσεις. 

ΝΑΙ   

7.7 Δυνατότητα παραγωγής αρχείων 
καταγραφής και εξατομικευμένων 
αναφορών αναφορικά με την κατάσταση 

των προσφερόμενων συκσευών τοίχους 
προστασίας μέσω κεντρικής 
πλατφόρμας. 

ΝΑΙ   

7.8 Δυνατότητα συσχετισμού αρχείων 
καταγραφής από πολλαπλές συσκευές 
του ίδιου κατασκευαστή, μέσω της 
κεντρικής πλατφόρμας ανάλυσης και 
πληροφόρησης. 

ΝΑΙ   

7.9 Δυνατότητα παραγωγής 
εξατομικευμένων αναφορών ανάλυσης 
δικτύου (Network Analysis), σε 
πραγματικό χρόνο, μέσω της κεντρικής 
πλατφόρμας ανάλυσης και 
πληροφόρισης. 

ΝΑΙ   

8.    Χαρακτηριστικά Quality of Service    

8.1 Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως 
WeightedFairQueuing, PriorityQueuing, 
LowLatencyQueuing και CustomQueuing 

ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες) με 
σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών 

ΝΑΙ   

8.2 Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης 
απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε 

άκρο σε δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) 
για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, 
FRTS, CAR, RED ή άλλων λειτουργικά 

ισοδύναμων) 

ΝΑΙ   
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8.3 ResourceReservationProtocol (RSVP) ΝΑΙ   

8.4 Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης 
πολιτικής δρομολόγησης, για δεδομένα 

διαφορετικών εφαρμογών 
(policyrouting) 

ΝΑΙ   

8.5 Υποστήριξη IEEE 802.1p ΝΑΙ   

9.   Άλλα χαρακτηριστικά  

9.1 Λειτουργία με ηλεκτρική 
τροφοδοσία: 

τάση 100-240 VAC 

▪ συχνότητα 50-60 Hz για AC 

Σύστημα Ψύξης, θερμοκρασία 
λειτουργίας : 

▪ Ενσωματωμένο σύστημα 

ανεμιστήρων (προαιρετικό)  

▪ Θερμοκρασία λειτουργίας  

(Να αναφερθούν όλα τα 
παραπάνω στοιχεία καθώς και η 
κατανάλωση ενέργειας) 

   

9.2 Διαστάσεις και βάρος (Να 
αναφερθούν) 

   

10.   Χαρακτηριστικά Ασφάλειας  

    
10.1 

EN 60950-1 ΝΑΙ   

11   Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών 

11.9 EN 61000 ΝΑΙ   

11.10 EN 55024 ΝΑΙ   

     

 

(ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ INDOOR) 

 

Πίνακας Συμμόρφωσης 8 : Εξοπλισμός WIFI για τους Σταθμούς προαστιακού - outdoor  

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ       

1.1 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

   

1.2 Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων Δύο (2) ανά σημείο   
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1.3 

Τα προσφερόμενα access points 
εσωτερικού τύπου, θα πρέπει να έχουν 
δυνατότητα τοπθέτησης σε τοίχο και 
οροφή, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
και το αντίστοιχο κιτ τοποθέτησης. 

NAI   

1.4 
Σύνδεση τύπου 10/100/1000/2500 Base-
T RJ45 

Τουλάχιστον 2   

1.5 Θύρα σειριακής κονσόλας τύπου RJ45 ΝΑΙ   

1.6 Τροφοδοσία PoE 802.3 af/at   

1.7 WiFi6 (802.1 ax) NAI   

1.8 

Τα προσφερόμενα access points να 

διαθέτουν DFS πιστοποιήσεις: FCC, 
ICE,CE 

NAI   

1.9 Πλήθος υποστηριζόμενων Radios 3 + 1 BLE   

1.10 Δυνατότητες Radio 1 
2.4 GHz 4x4 20/40 

MHz  
  

1.11 Δυνατότητες Radio 2 
5 GHz 2x2 20/40/80 

MHz 
  

1.12 Δυνατότητες Radio 3 Frequency scanning   

1.13 Μέγιστη ρυθμαπόδοση ανά Radio 

Radio 1: Τουλάχιστον 

550 Mbps  

Radio 2: Τουλάχιστον 
1200 Mbps 

  

1.14 Ισχύς 
Radio 1: 200 mW 

Radio 2: 150 mW 
  

1.15 Αριθμός εσωτερικών κεραιών ≥ 3   

1.16 Τύπος κεραιών 
4 dBi για 2.4 GHz και 6 

dBi για 5 GHz 
  

1.17 Υποστήριξη ταυτόχρονων SSIDs ≥ 14   

1.18 Υποστήριξη DFS ΝΑΙ   

1.19 
Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων 

συσκευών 
512   

1.20 

Υποστήριξη πιστοποιήσεων ασφάλειας 
κατά την αυθεντικοποίηση WPA, WPA2 
και WPA3 με 802.1x ή Preshared key, 
WEP, Web Captive Portal, MAC blocklist 
& allowlist 

ΝΑΙ   

1.21 
Δυνατότητα διαχείρισης μέσα από 
Firewall, από Cloud κονσόλα διαχείρισης, 
η από αυτόνομο wireless controller. 

ΝΑΙ   

1.22 Να περιλαμβάνεται PoE injector NAI   

1.23 Εξωτερικές φωτεινές ενδείξεις (LED) ΝΑΙ   



   

 

Σελ. 130/150 

1.24 Θερμοκρασία λειτουργίας 
-30 εώς 60 βαθμοί 

Κελσίου 
  

1.25 Προστασία από υγρασία (καλωδίωση) IP67   

2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    

2.1 

Υποστήριξη Limited Lifetime Warranty. 
Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα πρέπει να 
προσφέρει συμβόλαιο υποστήριξης 24x7 
διάρκειας ενός (1) χρόνου. 

ΝΑΙ   

 

 

Πίνακας Συμμόρφωσης 9 :  Υπηρεσίες Υποστήριξης της Λειτουργίας της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής του Οργανισμού. 

          

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της λειτουργίας 
της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Οργανισμού. 

   

1.1 Διάθεση επαρκούς αριθμού στελεχών ΝΑΙ =2     

1.2 
Στελέχη με Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χώρας ΕΕ 
σχετικό με το αντικείμενο και 10ετή εμπειρία 

ΝΑΙ     

1.3 Υποχρεωτική παρουσία  (βάρδια) στα Γραφεία του ΟΣΕ   ΝΑΙ     

1.4 
Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.3.10 
της διακήρυξης. 

ΝΑΙ     

1.5 
Προσδιορισμός των στελεχών που θα διαθέσει ο 
υποψήφιος ανάδοχος βάση συγκεκριμένων βιογραφικών. 

ΝΑΙ     

1.6 Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχα έργα NAI     

 

Πίνακας Συμμόρφωσης 10 :  Πλατφόρμα Πολυκαναλικής Υποστήριξης Αιτημάτων 
Χρηστών 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

1 Υπηρεσίες Πλατφόρμας Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Χρηστών 

1.1 Άδειες Χρήσης Λογισμικού για το σύνολο των στελεχών 
που εξυπηρετούν αιτήματα (στελέχη του Οργανισμού ή 
συνεργατών) 

ΝΑΙ   

1.2 Διαθέσιμα Κανάλια Υποβολής Αιτημάτων 

Τουλάχιστον Web Εφαρμογή, Call Center, API 

ΝΑΙ >=3   

1.3 Ενιαίο Περιβάλλον Εξυπηρέτησης Αιτημάτων ΝΑΙ   
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1.4 Auto Dispatching Αιτημάτων σε αρμόδιες απαντητικές 
ομάδες εξυπηρέτησης αιτημάτων 

ΝΑΙ   

1.5 Δυνατότητα Αυτόματης Ανάθεσης Αιτημάτων σε 
Χρήστες εξυπηρέτησης του συστήματος 

ΝΑΙ   

1.6 Δυνατότητα καθορισμού διαφόρων τύπων SLA ανάλογα 
με την κατηγορία και τον τρόπο υποβολής των 
αιτημάτων 

ΝΑΙ   

1.7 Υποβολή Αιτημάτων Ετεροπροσωπίας ΝΑΙ   

2 Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Πλατφόρμας Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Χρηστών 

2.1 Αποδεδειγμένη προγενέστερη εγκατάσταση που να 
περιλαμβάνει Διαλειτουργικότητα με Υπηρεσία O-Auth2 

(taxisnet) 

ΝΑΙ 

>=2 

  

2.2 Δυνατότητα Παροχής API  για τη Διαλειτουργικότητα 
με Τρίτες Εφαρμογές Εξυπηρέτησης 

ΝΑΙ   

3 Υπηρεσίες Εγκατάστασης Πλατφόρμας Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Χρηστών 

3.1 Εγκατάσταση σε Υποδομές που θα υποδείξει και θα 
διαθέσει ο ΟΣΕ 

ΝΑΙ   

4 Λοιπές Απαιτήσεις Συστήματος σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.3.11 (Πλατφόρμα Πολυκαναλικής 
Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Χρηστών) της Διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5 Αριθμός παρόμοιων εγκαταστάσεων με την ίδια 
προσφερόμενη πλατφόρμα πολυκαναλικής 
εξυπηρέτησης αιτημάτων χρηστών σε φορείς του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα 

ΝΑΙ >= 2   
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7.1.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7.1.5.1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι υπογράφοντες ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι των Εταιρειών: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ: 

 

Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσουν την Οικονομική Προσφορά 
τους για την «Υλοποίησης του Δικτύου δεδομένων του ΟΣΕ», μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν 
υπόψη τους:  

 

▪ Τη Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με όλα τα σχετικά προσαρτήματα της. 

▪ Το παρόν έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνει την παρούσα δήλωση  

▪ Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό 

  

Ότι οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση των συνθηκών του Έργου. 

Ότι οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το Κατ' Αποκοπή Τίμημα της Προσφοράς μας 
περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση της ζητούμενης 
υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα στο άρθρο ..... 

Ότι οι Εταιρείες μας, αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα την ισχύ των όρων της Διακήρυξης και των 
σχετικών Προσαρτημάτων της.  

 

Αθήνα    

ΟI ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ  

 

 

Σφραγίδα - Υπογραφή  
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7.1.5.2 Συνολικά Προσφερόμενο Τίμημα 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως το Συνολικό 
Προσφερόμενο Τίμημα της Προσφοράς μας για την εκτέλεση του Έργου «Υλοποίηση 
και Λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ». 

 

Συνολικό Προσφερόμενο Τίμημα 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικώς)  

ΕΥΡΩ (ολογράφως)  

ΦΠΑ  

Κατηγορία ΦΠΑ:  

ΦΠΑ σε ΕΥΡΩ 
(αριθμητικώς): 

 

ΦΠΑ σε ΕΥΡΩ 
(ολογράφως): 

 

 

Αθήνα, ..........................................(ημ/νία)  

 

ΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ  

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 



7.1.5.3 Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς Έργου- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Α/Α 

 

Προϊόν/Υπηρεσία 

Συνολικό 
Κόστος  
(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α) 

 

Φ.Π.Α 

Συνολικό 
Κόστος 

 (ΜΕ 
Φ.Π.Α) 

 ΚΟΣΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

   

1. 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

2. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΕΤΟΣΕ 

   

3. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

   

4. YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ IP/VPN    

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ    

 ΣΥΝΟΛΟ Α’    

     

 ΚΟΣΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

   

1. ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΚΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
A1 

   

2. ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΚΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
A2 

   

3. ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΚΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Α3 

   

5. ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ BANDWIDTH ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

   

6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9U 

   

6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ 
ΠΡΙΖΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 

   

7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (κανάλι και καλώδιο ανά 
μέτρο) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5e. 

   

 ΣΥΝΟΛΟ Β΄     
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7.1.5.4 Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
(Α/Μ) 

Κόστος 
Μονάδας 

Ποσότητα 

Συνολικό 
Κόστος 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

      

      

      

      

      

      

 Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ  

 ΦΠΑ  

 Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ  

 

7.1.5.5 Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς – YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η/Υ 

 

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
(Μήνας) 

Κόστος 
Μονάδας 

Ποσότητα 

Συνολικό 
Κόστος 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

      

      

      

      

      

      

 Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ  

 ΦΠΑ  

 Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ  
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7.1.5.6 Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς – YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΣΕ 

 

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
(Μήνας) 

Κόστος 
Μονάδας 

Ποσότητα 

Συνολικό 
Κόστος 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

      

      

      

      

      

      

 Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ  

 ΦΠΑ  

 Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ  

 

7.1.5.7 Ανάλυση οικονομικής προσφοράς –YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Α/Α 
Περιγραφή 
Υπηρεσίας 

Προσφέρων   
Μονάδα Μέτρησης 

(Α.Μ) 
Κόστος 

Μονάδας 
Ποσότητα 

Συνολικό 
Κόστος 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ  
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 ΦΠΑ  

 Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ  

❑  

7.1.5.8 Ανάλυση οικονομικής – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ VPN (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ) 

Α/Α 

Εγκατάσταση 
ΟΣΕ 

(Σημείο) 

Κατηγορία 
Εγκατάστασης 

Ποσότητα 
Τύπος Θύρας / 
Χωρητικότητα 

Μηνιαίο 
κόστος 

Κόστος έως 
το πέρας 

του έργου 

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ  

 

7.1.5.9 Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

-ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία Κατασκευαστής 

Κωδικός/Περιγραφή 

Προϊόντος 
Κατασκευαστή 

Ποσότητα 
Μηνιαίο 
κόστος 

Κόστος 
έως το 
πέρας 

του 
έργου 

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 
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 Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ  

 ΦΠΑ  

 Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ  
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7.1.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7.1.6.1 Περιεχόμενα  Υποφακέλου  Τεχνικής  Προσφοράς 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συντάξει την τεχνική προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη την 
ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών και ανταγωνισμού, καθώς και τα 
αναφερόμενα στα κεφάλαια 3, 4 και 5 του Μέρους Β΄ της παρούσας διακήρυξης. 

7.1.6.1.1 Τεχνική Προσφορά 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος  πρέπει να περιέχει, 
με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω: 

1. Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας προσέγγισης της υλοποίησης του Έργου (NETOΣΕ VPN). 

2. Περιγραφή της Μελέτης Εφαρμογής που θα εκπονηθεί με την έναρξη του Έργου. 

3. Προτεινόμενη αρχιτεκτονική δικτύου VPN .  

4. Γενική τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης της Υπηρεσίας Δικτύου, των πρωτοκόλλων δικτύου 

και των αρχών που διέπουν την αρχιτεκτονική σχεδίαση.  

5. Περιγραφή των μεθόδων και διαδικασιών που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος για την παρακολούθηση 

και τη διασφάλιση ποιότητας κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου. 

6. Αναλυτική παρουσίαση της Υπηρεσίας Πρόσβασης και των συνδέσεων των σημείων με το δίκτυο 

διανομής. Περιγραφή του σχετικού εξοπλισμού. 

7. Αναλυτική παρουσίαση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του VPN.  

8. Αναλυτική παρουσίαση της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών που θα προσφερθεί στα πλαίσια του 

παρόντος έργου. Λεπτομερής περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του και της ποιότητας – 

εξασφάλισης που προσφέρει για διόρθωση – αντιμετώπιση βλαβών, σε σχέση με την χρήση του 

πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης αιτημάτων χρηστών. 

9. Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υποστήριξης της λειτουργίας του δικτύου NETOSE στη Δ/νση 

Πληροφορικής από μηχανικούς του Αναδόχου  

10. Παρουσίαση της προτεινόμενης Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA).  

11. Χρονοδιάγραμμα Έργου. 

12. Διαδικασία Μετάπτωσης 

13. Συμπληρωμένοι πίνακες ανάλυσης οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣεπί ποινή αποκλεισμού. 

14. Αναλυτικά στοιχεία του Διαγωνιζομένου (προσκομίζονται χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης ή 

κοινοπραξίας και χωριστά για κάθε υπεργολάβο): 

1) Επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά, 

2) Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του υποψηφίου (νομική μορφή, έτος ίδρυσης, εύρος 

δραστηριοτήτων), 

3) Παρουσίαση της οργανωτικής δομής, καθώς και μεγεθών προσωπικού του Διαγωνιζομένου, που 

θα περιλαμβάνει: Οργανόγραμμα, περιγραφή του απασχολούμενου προσωπικού (σύνθεση 

προσωπικού, αριθμός επιστημόνων, τίτλοι σπουδών, επίπεδο κατάρτισης, επαγγελματική σχέση 

κλπ.),πολιτική εκπαίδευσης του προσωπικού του Διαγωνιζομένου, 

4) Πιστοποιητικό του αρμόδιου γραφείου της Επιθεώρησης Εργασίας από την οποία να προκύπτει το 

μόνιμο προσωπικό του Διαγωνιζόμενου. 

15. Στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα του Διαγωνιζομένου για την εκτέλεση του 

Έργου (μελέτες και έργα υλοποίησης και λειτουργίας δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων), 

καθώς και την παροχή παρόμοιου χαρακτήρα δικτυακών υπηρεσιών με ίδιες ή τρίτες υποδομές και 

υπηρεσιών κατάρτισης (τα 3 τελευταία έτη). Επειδή τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν ποιοτικό 
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κριτήριο επιλογής μεταξύ των Διαγωνιζόμενων, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και 

εμπεριστατωμένα ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του Διαγωνιζόμενου σε παροχή 

αντίστοιχων ή παρόμοιων υπηρεσιών με τις ζητούμενες. Ειδικότερα πρέπει να προσκομιστούν 

χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας: 

1) Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του Διαγωνιζομένου σε συναφές αντικείμενο με το 

προκηρυσσόμενο Έργο και παράθεση αναλυτικών στοιχείων που να τεκμηριώνουν την τεχνική 

ικανότητα (κτίρια, τεχνική υποδομή, εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, υπηρεσίες) και 

εμπειρία του για την εκτέλεση έργων ικανοποιητικού μεγέθους, συναφών με αυτό της παρούσας 

Διακήρυξης (μελέτες εφαρμογής και παροχή ενοποιημένων δικτυακών υπηρεσιών, ανάλογες προς 

τη ζητούμενη, ως προς το εύρος, τη γεωγραφική κατανομή, το περιβάλλον, και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά). 

2) Λεπτομερής αναφορά στη δικτυακή υποδομή και λειτουργία του υποψηφίου αναδόχου στην 

Ελληνική Επικράτεια (γεωγραφική κάλυψη, χωρητικότητες συνδέσμων, ιδιοκτησιακό καθεστώς 

δικτύου δεδομένων) και στις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, αλλά και στην ασφάλεια, στην 

αξιοπιστία και στη διαθεσιμότητα της δικτυακής υποδομής και των παρεχομένων δικτυακών 

υπηρεσιών. 

3) Κατοχή αδειών για παροχή τηλεματικών υπηρεσιών, όπου απαιτούνται και όπως προβλέπονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

7.1.6.2 Παραρτήματα 

7.1.6.2.1 Παράρτημα για Τεχνικά Φυλλάδια, Αναφορές 

Περιλαμβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου σε μορφή 
αυτόνομων τευχών για κάθε επιμέρους αντικείμενο (ή και παρεχόμενη υπηρεσία) του διαγωνισμού. Το 
παράρτημα αυτό αποτελείται από αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 
περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 
μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ. που κατά την κρίση του Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 
στοιχεία των Πινάκων Τεχνικών Προδιαγραφών και Συμμόρφωσης. Στην αρχή του παραρτήματος 
καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων φυλλαδίων, τευχών που περιλαμβάνονται καθώς 
και η αρίθμηση τους.  

 

7.1.6.2.3 Παράρτημα Ομάδας Έργου 

Πρόταση, συνοδευόμενη από βιογραφικά σημειώματα, των ατόμων που θα εμπλακούν στην μελέτη 
εφαρμογής, στην κατασκευή του NETOΣΕ VPN, στην παροχή των δικτυακών υπηρεσιών.  Δεν είναι 
απαραίτητη η κατάθεση βιογραφικών για όλα τα μέλη των ομάδων, παρά μόνον των στελεχών του 
υποψηφίου Αναδόχου που θα είναι αρμόδια για το συντονισμό και την διαχείριση των ομάδων. 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα προτεινόμενα μέλη των ομάδων δεν είναι μόνιμα στελέχη του 
υποψηφίου αναδόχου, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνες 
δηλώσεις τους ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης και 
ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού, ενώ εάν είναι υπάλληλοι άλλων εταιρειών 
υποβάλλονται επιπλέον βεβαιώσεις των εταιρειών αυτών ότι τελούν εν γνώσει της προαναφερόμενης 
συνεργασίας. 

Η Πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του σχήματος Διοίκησης του έργου και του πλαισίου 
συνεργασίας της ομάδας εργασίας του αναδόχου με την ομάδα εργασίας του OΣE. Ο τόπος εργασίας του 
σχήματος αυτού θα είναι ο ΟΣΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ –ΕΕΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης  

 

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  -  Οδός Καρόλου 1-3, 104-37, ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.: 094038689 (Δ.ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε. 1967/98/B/86/02/23-08-1991). 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΑΕ» 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ME  ΦΠΑ) 

 

 

Σήμερα  την   ………………………..στην  Αθήνα και επί της οδού Καρόλου 1-3  οι υπογεγραμμένοι : 

 

Α)  ……………………………………………………. νόμιμα εξουσιοδοτημένος  από ………………………… με την 

……………… Απόφαση για την υπογραφή της  παρούσης σύμβασης . 

 

Β) ……………………………………………………..νόμιμος εκπρόσωπος της     εταιρείας……………………..…………που     

εδρεύει     στην  …………………., Τ.Κ. ……………………..και Α.Φ.Μ. ……………………………….. 

    Έχοντας υπόψη: 

1.   Τον Ν.3414(ΦΕΚ 279/10-11-2005) «Περί τροποποίησης του Ν. 3310/2005 μέτρα για την 
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια 
σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων. 

2.   Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων& Κεντρικού   
      Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ.-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 
3588/07  (πτωχευτικός κώδικας)-προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις.», όπως     τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
κ.α.δ     Όπως τροποποιήθηκε». 
4. Τον Ν. 3979/2011 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & λοιπές Διατάξεις». 
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5. Τον N. 3861/10 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των  κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια»   και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/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 ( L 76), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ε.Κ. και 
του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως αυτός τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει. 

7. Τον N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις    Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
8.  Τον εγκεκριμένο Τακτικό προϋπολογισμό του  ΟΣΕ έτους 2022. 
9. Την αριθµ……………………. Απόφαση του ΔΣ του ΟΣΕ    

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ύστερα από τα παραπάνω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους µε την προαναφερόμενη 
ιδιότητά του, αναθέτει το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΑΕ» στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής ¨Ανάδοχο¨, ο οποίος 
αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου του διεξαχθέντος ανοιχτού διαγωνισμού με αριθμό 
Διακήρυξης 20046 µε τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

Άρθρο 1ο :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤOY ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το   προς   ανάθεση έργο  πρέπει να εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
σύμβαση, και τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης 20046, της συνημμένης  Τεχνικής & 
Λειτουργικής Περιγραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) μετά των Παραρτημάτων Α, Β & Γ και της τεχνικής 
προσφοράς του αναδόχου που έγινε αποδεκτή. 

Το συνολικό κόστος του προς ανάθεση έργου είναι: …………………………………………………€.            
Καθαρή Αξία …………………………………………………………€,  

Φ.Π.Α. ……………………………………………………………..…€ . 

Στην καθαρή τιμή του προς ανάθεση έργου  περιλαμβάνονται, η αξία του έργου, οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, οι φόροι που βαρύνουν τον ανάδοχο,  και κάθε άλλη επιβάρυνση (εκτός από 
το ΦΠΑ), για παράδοση αυτού  στον τόπο και µε τον τρόπο που ορίζει η Προκήρυξη, µε ευθύνη 
και μέριμνα του Αναδόχου. 

Η συμβατική τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα 
εκτελεσθεί σύμφωνα με τη  συνημμένη Προκήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής  που αποτελούν 
ενιαίο με αυτή σύνολο. 

Άρθρο 2ο :   ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2.1  Η σύμβαση εξελίσσεται σε χρονικό δεκατεσσάρων (14) μηνών, αρχόμενης από την 
ημερομηνία υπογραφής της, εκ των οποίων οι δύο (2) μήνες αποτελούν χρόνο ολοκλήρωσης 
εργασιών μετάπτωσης όλων των σημείων στο δίκτυο του Αναδόχου. 
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 Η σύμβαση ολοκληρώνεται με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και των εργασιών 
και την σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου περάτωσης τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής. 

2.2 Το πλαίσιο των υποχρεώσεων του Αναδόχου, όσον αφορά στην ορθή διαχείριση, συντήρηση 
και λειτουργία του Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου του ΟΣΕ, θα προδιαγράφεται με σαφήνεια στη 
Σύμβαση Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Εξυπηρέτησης (SLA) η οποία θα καταρτιστεί μεταξύ 
του ΟΣΕ και του Αναδόχου. 

2.3 Ο Ανάδοχος δύναται, μετά από συμφωνία με τον ΟΣΕ, να προτείνει αλλαγές στο προτεινόμενο 
Χρονοδιάγραμμα, υπό τη προϋπόθεση ότι δε μεταβάλλεται η συνολική διάρκεια του Έργου. 

2.4 Ο ΟΣΕ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί 
μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή Φάσεων ή δραστηριοτήτων του 
χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι 
τέσσερεις (4) μήνες, με αντίστοιχη μετατόπιση των πληρωμών. Στις περιπτώσεις αυτές 
ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος και των 
πληρωμών ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

2.5 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην 
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή 
πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους 
ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα του Αναδόχου εξετάζεται από τον Αναθέτοντα 
Φορέα, ο οποίος αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον 
είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο. 

2.6 Το έργο θα θεωρείται ως οριστικώς εκτελεσθέν όταν ο Ανάδοχος θα έχει ολοκληρώσει τα 
αντικείμενα που του ανατίθενται από την Σύμβαση και εφόσον δεν θα υπάρχει εκκρεμής 
απαίτηση του ΟΣΕ έναντι του Αναδόχου. 

Άρθρο 3ο :  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το έργο θα εκτελεσθεί  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συνημμένη Διακήρυξη και το  Παράρτημα 
Ι  αυτής  και την τεχνική προσφορά  του Αναδόχου, βάσει της οποίας έγινε και η κατακύρωση του 
έργου. 

Άρθρο 4ο:   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης η δεύτερη των συμβαλλόμενων 
προμηθεύτρια εταιρεία κατέθεσε  την   µε   αριθμό  ………………..  εγγυητική   επιστολή   καλής   
εκτελέσεως   της Τράπεζας …………………………………………. ποσού   ………………..€. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης είναι ως τις ___________   (Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 
να είναι διπλάσιος  από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. 

Η εγγύηση αυτή  καλύπτει κάθε απαίτηση του ΟΣΕ έναντι του αναδόχου, είτε για  παράβαση 
υπ’ αυτού οιουδήποτε όρου της σύμβασης, είτε για την μη πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση 
αυτής, είτε για απαίτηση από κατάπτωση ποινικής ρήτρας και θα πρέπει να είναι σύμφωνη 
με το συνημμένο υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  

Ρητώς συν ομολογείται ότι το ποσό της εγγύησης δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου να 
αποζημιώσει τον ΟΣΕ πέρα από το ποσό της παρεχόμενης εγγύησης σε περίπτωση κατά την 
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οποία από αθέτηση οποιουδήποτε συμβατικού όρου επέλθει στον ΟΣΕ ζημία μεγαλύτερη 
από το ποσό αυτής, επιφυλασσομένου του ΟΣΕ όπως αξιώσει σε κάθε περίπτωση είτε την 
εκτέλεση της σύμβασης, ή το διαφέρον, ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.  

Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα χωρίς καμία σύμπραξη του Αναδόχου, να αξιώσει από την εγγυήτρια 
Τράπεζα την καταβολή του ποσού της εγγύησης καθώς και να αξιώσει την καταβολή του 
ποσού της εγγύησης, τόσο για την μερική ή ολική ικανοποίηση του, για απόληψη ποινικής 
ρήτρας που έχει καταπέσει, όσο και για την μερική ή ολική ικανοποίηση αξίωσης του, για την 
επανόρθωση οποιασδήποτε μερικής ή ολικής ζημιάς του, η οποία προκλήθηκε λόγω 
αθέτησης οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου.  

Δεν αποτελεί κώλυμα για την είσπραξη από τον ΟΣΕ του ποσού της εγγύησης, η 
οποιασδήποτε εκ μέρους του Αναδόχου αμφισβήτηση του βάσιμου της αξίωσης  του ΟΣΕ, για 
την απόληψη του ποσού της εγγύησης, η οποιαδήποτε δε προβαλλόμενη από τον Ανάδοχο 
αμφισβήτηση, για το βάσιμο της ανωτέρω αξίωσης του ΟΣΕ, δεν μπορεί να αποτελέσει παρά 
μόνο τη βάση αξίωσης του Αναδόχου για αναζήτηση του ποσού της εγγύησης.  

Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί από τον Ανάδοχο μόνο μετά την είσπραξη από τον ΟΣΕ 
του ποσού της παραπάνω εγγύησης. 

Η παραπάνω εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική 
εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον δεν υφίσταται εκκρεμής απαίτηση κατά του Αναδόχου που 
θα απορρέει από την Σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ  5.  ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΟΙΝΕΣ 

    Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
(Τεχνική – Λειτουργική Περιγραφή). 

          Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκτός από ανωτέρα βία, η πραγμάτωση των παραπάνω δεν γίνει 
μέσα στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο, τότε ο Ο.Σ.Ε. έχει το δικαίωμα με 
έγγραφη ανακοίνωση του να καταγγείλει μονομερώς αυτή τη σύμβαση και να απαιτεί με κάθε 
νόμιμο μέσο την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα επέλθει σε αυτόν λόγω παράβασης από 
μέρους του Αναδόχου οιουδήποτε όρου ή όρων της σύμβασης, για την καταγγελία δε αυτή δεν 
υπάρχει προθεσμία. 

           Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ο.Σ.Ε. αμέσως και πάντως 
όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες από την εμφάνιση της κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που 
είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη σύμβαση αλλιώς δεν θα έχει το δικαίωμα να την 
επικαλεστεί. 

            Μόνο  η έγγραφη αναγνώριση από τον Ο.Σ.Ε.  της ανωτέρας  βίας, που επικαλείται ο 
Ανάδοχος, συνεπάγεται  την απαλλαγή του τελευταίου από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης 
εκτέλεσης του έργου, του Ο.Σ.Ε. όμως δικαιουμένου στην περίπτωση αυτή,  να καταγγείλει με 
μονομερή δήλωσή του και χωρίς καμία σε βάρος του ζημία, τη σύμβαση αυτή, μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την γνωστοποίηση προς αυτόν των γεγονότων που συνιστούν την ανωτέρω βία. 

     Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του Ανάδοχου εκπτώτου, ο Ο.Σ.Ε.  
μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την  Ελληνική Νομοθεσία, την αποκατάσταση κάθε 
ζημιάς του, που έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή τη μη προσήκουσα εκτέλεση της παρούσης 
σύμβασης από τον Ανάδοχο. 
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Για κάθε πλημμέλεια ή παράβαση πιστοποιημένη από την Επιτροπή Παρακολούθησης-
Παραλαβής  θα επιβάλλεται  ρήτρα 1.000 € για κάθε παράβαση ξεχωριστά, την οποία ο ΟΣΕ θα 
παρακρατεί αυτόματα από κάθε τιμολόγιο, ποσό το οποίο κρίνεται αμοιβαίως αποδεκτό και είναι 
και σύμφωνο προς το μέγεθος της καταλογισθείσας πλημμέλειας, του Ανάδοχου παραιτούμενου 
να προσφύγει στο Δικαστήριο για μείωση της ως άνω ποινικής ρήτρας. 

 

Άρθρο  6   ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πληρωμή του Ανάδοχου θα γίνει σε 14 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

α. Τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε», με το σύνολο (100%) της 
αξίας της παράδοσης. 

β. Εξοφλητική  απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την  ένδειξη  «εξοφλήθηκε».  

γ. Βεβαίωση του ΙΚΑ που θα αναφέρει ότι ο ανάδοχος δεν οφείλει κανένα ποσό για Ασφαλιστικές 
εισφορές του προσωπικού του. 

δ.  Αποδεικτικό ενημερότητας άρθρου 12 Ν.4174/2013  που να ισχύει κατά την πληρωμή. 

ε. Τα σχετικά Πρωτόκολλα  τμηματικής,  ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπογεγραμμένα από την 
αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής. 

στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί νόμιμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Οι αμοιβές του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα είναι αμετάβλητες και δεν θα υπόκεινται σε αναθεώρηση, για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθ’ όλη την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.    ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. 

 Ο ΟΣΕ δύναται να διακόψει την σύμβαση οποτεδήποτε θελήσει αζημίως δι’ αυτόν ειδοποιώντας τον 
Ανάδοχο μια εβδομάδα νωρίτερα της ημερομηνίας  διακοπής της σύμβασης και αποζημιώνοντας τον 
Ανάδοχο  για το έργο που έχει προσφέρει έως την ημερομηνία διακοπής της σύμβασης, και τούτο εφ’ 
όσον βεβαίως  ο  ΟΣΕ  δεν έχει απαιτήσεις από τον  Ανάδοχο για τυχόν ζημιές που έχει προξενήσει 
αυτός στον ΟΣΕ ή για τυχόν παραλήψεις του Αναδόχου για τις  οποίες ο ΟΣΕ έχει   απαιτήσεις  από τον 
Ανάδοχο.  Στην περίπτωση της εν λόγω διακοπής  ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από τον 
ΟΣΕ.  

Ο ΟΣΕ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και 
κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του ΟΣΕ. 

Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής 
του ΟΣΕ . 

Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά εφ’ όσων δεν 
προβλέπεται στη Διακήρυξη. 

Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 
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Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, οφείλεται στον 
Ανάδοχο μόνο η αμοιβή που αντιστοιχεί στις εργασίες που έχουν ήδη εκτελεσθεί και οι οποίες 
εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

Αξίωση του Αναδόχου για εργασίες οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί ρητά αποκλείονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 338 του ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε τακτικές ή όποτε άλλοτε απαιτείται, 
συναντήσεις με τα αρμόδια όργανα του ΟΣΕ, σχετικά με την εκτέλεση και την πρόοδο του έργου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να προβαίνει σε παρουσίαση του έργου όπου ήθελε απαιτηθεί από 
τον εργοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου να συμμορφωθεί 
πλήρως με τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Τεχνική Περιγραφή-Πίνακας Συμμόρφωσης) 
που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Απαγορεύεται οποιαδήποτε από πλευράς Αναδόχου δημοσιότητα, σχετική με την παρούσα 
Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΟΣΕ. 

Ο ως άνω όρος θα εξακολουθεί να ισχύει και μετά την λήξη ισχύος ή τη λύση της Σύμβασης. 

  

ΑΡΘΡΟ  11  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, οφείλει να τηρήσει απόρρητες 
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες, οι οποίες αφορούν ιδίως στην οργάνωση, 
δραστηριότητα, οικονομικά θέματα ή υποθέσεις γενικότερα του ΟΣΕ και δεν δικαιούται χωρίς την 
προηγούμενη συγκατάθεση του ΟΣΕ: 

 

Ο Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην 
γνωστοποιήσει ή διαθέσει σε  τρίτους  πλην των αναγκαίων  για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του από την  σύμβαση  προσώπων (ειδικοί συνεργάτες, υπεργολάβοι κλπ.) , 
τους οποίους επίσης υποχρεούται να δεσμεύσει με ρήτρες εμπιστευτικότητας,  χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, οποιαδήποτε  έγγραφα, στοιχεία , ή 
πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. 
Επιπλέον ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται,  ότι η ως άνω υποχρέωση 



   

 

 

Σελίδα 149 

εχεμύθειας  δεσμεύει  και το προσωπικό, τους συνεργάτες , υπαλλήλους, προστηθέντες και 
υπεργολάβους του.  

Να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλο από τον 
αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από 
τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε 
τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και  μόνο στο βαθμό που αυτό είναι 
αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων προς τον Πελάτη.  

Ο ΟΣΕ οφείλει να τηρήσει απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες οι οποίες 
αφορούν ιδίως την οργάνωση, δραστηριότητα, οικονομικά θέματα ή υποθέσεις γενικότερα του 
Αναδόχου και οι οποίες έχουν παρασχεθεί στον ΟΣΕ δυνάμει του παρόντος Διαγωνισμού και δεν 
δικαιούται χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Αναδόχου να τις γνωστοποιεί σε 
οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Ο ΟΣΕ δικαιούται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ανάδοχου να αποκαλύπτει ή να 
χρησιμοποιεί τέτοιας φύσης ή είδους πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων ή για την άσκηση των δικαιωμάτων του ΟΣΕ που απορρέουν 
από τη Σύμβαση. 

Τα προβλεπόμενα στον παρόντα όρο αυτό θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την λήξη ισχύος 
ή λύση της Σύμβασης. 

Άρθρο 12 :   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΑΔ 
και απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου του ΟΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 337 του ν.4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά θέματα σχετικά µε τη διαδικασία της προμήθειας, η οποία πραγματοποιείται µε 
τη Σύμβαση αυτή, ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16 τ.Α). 

 

Άρθρο   13   ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα  σύμβαση  διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από την σύμβαση και αφορά στην 
εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται 
από αυτή, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη των Αθηνών και 
εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο. 

Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αποτελούν: 

1)  Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

2)  Το Παράρτημα I της προκήρυξης (τεχνική περιγραφή) μετά των Παραρτημάτων Α, Β, Γ. 

3)   Η Προσφορά του Αναδόχου. 
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Η παρούσα σύμβαση ισχύει έως ότου εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 

Ύστερα από τα παραπάνω που συνοµολογήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, συντάχθηκε η 
παρούσα σε δύο πρωτότυπα, υπογράφεται νομίμως από αυτά και λαμβάνουν από ένα ο ΟΣΕ  και 
ένα ο Ανάδοχος. 

 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ ΛΟ Μ Ε Ν Ο Ι 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ   ΟΣΕ                           ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
20046
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΟΣΕ ΑΕ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Τίτλος:

-1-



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ
Σύντομη περιγραφή:
-
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
20046

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

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

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
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• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

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

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
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Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
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Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

-22-



Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου
τύπου
Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του
συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και
να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-
Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
Αποδέκτες
-
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
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Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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