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Διακήρυξη 
Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού και τις απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου 

μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) του (ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου της Κεντρικής 

Διοίκησης του Οργανισμού, προϋπολογισμένης δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00)  

πλέον ΦΠΑ 24%,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.1. Του Ν.1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,  
1.2. Του Ν.3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής 
δραστηριότητας», 
1.3. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «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 με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 
(ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013), 
1.4. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) 
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 
4127/2013 και άλλες διατάξεις»,  
1.5. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
 
 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
Αθήνα:        1 -03-2018     
Αριθμ.Πρωτ:2746 

                   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
                   ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
                   ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
                   ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/νση :      Οικονομικού  
Τμήμα :     Προμηθειών 
                   Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 
Α.Φ.Μ.  : 090038188 
Δ.Ο.Υ.  : ΙΒ’ Αθηνών 
Πληροφορίες :Λ.Αναγνωστόπουλος 
Τηλ.               : 210 7490428 
FAX               : 2107490427 
e-mail                  :l.anagnostopoulos@elga.gr  
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1.6. Του Ν.4270/14  (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.12 του Ν.4484/2017 ( ΦΕΚ 110/Α’/1-8-2017) 
1.7. Tου Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
1.8. Του  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
2.  Την έγκριση του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α με το υπ’ αριθμ. 143/β/24-1-2018, όπως ισχύει 
3.Τη με αριθμ. πρωτ. 2231/21-2-2018(Α.Δ.Α. ΩΘΜ346ΨΧΞ5-ΠΑ0) Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης, 
4. Τη με αριθμ. Πρωτ. 17/16-2-2018 Απόφαση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθώς και στις 
απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) του 
(ΕΛ.Γ.Α.).  
 

Διακηρύσσει 
1. Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και  τις 
απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) του 
(ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού, προϋπολογισμένης 
δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00)  πλέον ΦΠΑ 24%,  
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της προκήρυξης  στο ΚΗΜΔΗΣ. . 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, ενώπιον της Τριμελούς  Επιτροπής Προμηθειών του 
ΕΛ.Γ.Α. (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού), όπως περιγράφεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. 
Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό. 
 
3. TΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

TOΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΗΜΕΡΑ    ΩΡΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
(ΕΛ.Γ.Α.) 
Μεσογείων 45 Αθήνα 
6ος  όροφος - Αίθουσα ΔΣ 

 

21/3/2018 

 

Τετάρτη 

 

  9:00 

 
4.Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
      1.  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας καθώς και  
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δ) τρίτες  χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
       2.   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4του άρθρου 19 
του Ν.4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 
ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 
      3.   Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα  είτε  ως μέλος ένωσης. 
5.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 
5.1  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού 
5.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, 
5.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές 
5.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - Οικονομική προσφορά 
5.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ -Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης, 
5.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- Σχέδιο Σύμβασης. 
5.7.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄- Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

6. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίδονται τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων 45, 2ος όροφος, γραφείο 
23, Τηλ: 2107490423 και για τεχνικές πληροφορίες από την Διεύθυνση Πληροφορικής, Τμήμα Ανάλυσης 
& Προγραμματισμού τηλ. 2107490431, FAX:2107490427  

7. Η παρούσα διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του 
ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr), στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ, (promitheus.gov.gr) 
8. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/2016) όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των νόμων, προεδρικών 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες 
θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά 
τους. 
 

 
 
 
                 Ο Πρόεδρος 

 
 

                       Θεοφάνης Κουρεμπές 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elga.gr/
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Ανήκει στη διακήρυξη   2746/1-3-2018 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

και απαιτούμενες εργασίες για την 

αναβάθμιση του υφιστάμενου 

μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) 

του (ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου 

της Κεντρικής Διοίκησης του 

Οργανισμού. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 45234113-1 
45261000-4 
31211000-8 
45315000-8 
42512200-0 
31121100-1 
45310000-3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (60.000,00) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΛ.Γ.Α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1765,  
Κ.Λ. 62.07.010 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3/2018, 9:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3/2018 9:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

(ΕΛ.Γ.Α.) 

Μεσογείων 45 Αθήνα 

Αίθουσα ΔΣ  

6ος  όροφος 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ανήκει στη διακήρυξη  2746/1-3-2018 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο διαγωνισμού 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθώς και 

στις απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) 

του (ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προμήθειες υλικών από τον ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου θα  είναι: 
Υ1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ DATA CENTER – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
Υ2.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Υ3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
Υ4. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 
Υ5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 
Υ6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Υ.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
Υ.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS CONTROL) 
Y.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ DATA CENTER 
 
Οι προς ανάθεση υπηρεσίες και υλικά  περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

• Η διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. είναι: 
            Μεσογείων 45  
           115 26 ΑΘΗΝΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Δημοσιότητα  

Η παρούσα διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. 
(www.elga.gr), στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ, (promitheus.gov.gr). 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., 
Μεσογείων 45, 2ος όροφος, γραφείο 23, κτίριο Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α., αρμόδιος υπάλληλος κος 
Aναγνωστόπουλος Λ., Τηλ: 2107490423, FAX: 2107490427 και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 
ΕΛ.Γ.Α.: www.elga.gr., και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ, 
(promitheus.gov.gr). 
 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που 

παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό 

αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στον 

ΕΛ.Γ.Α. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

                                                
 

ΑΡΘΡΟ 5ο :  Δικαίωμα συμμετοχής 

http://www.elga.gr/
http://www.elga.gr/
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή και 
νομικών προσώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο και: 
είναι εγκατεστημένα στα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

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

•είναι εγκατεστημένα στα κράτη –μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 
(ΦΕΚ Α 1́39) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή  

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

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

ΑΡΘΡΟ 6ο : Προϋποθέσεις Συμμετοχής  -Τρόπος  σύνταξης και υποβολής προσφορών 
6.1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν εμπροθέσμως την 

προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η 

κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92-97 του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την 

επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 

74/Α'/2014), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'/1999). Σε ό,τι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και 

αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο 

άρθρο 3 του ν. 4250/2014. 

6.2. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της 

προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος 

νομικού προσώπου.   

6.3. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών 

του ΕΛ.Γ.Α. στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3/2018 και ώρα 9:00 π.μ. 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λεωφ. Μεσογείων 45 

2ος όροφος – Γραφείο 23  

115 26 ΑΘΗΝΑ 

6.4. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

6.5. Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής 
εξωτερικές ενδείξεις: 

 Α) Στοιχεία Προσφέροντος : 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, 
Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 

 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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. 
6.6. Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους,  μέσα  σε ενιαίο 

σφραγισμένο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία)  που πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα 

όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται 

ως πρωτότυπο,  σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να 

μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από 

κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

6.7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος), πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο διαγωνισμός, το οποίο αφορά  

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 

• Ο αριθμός της διακήρυξης 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα στοιχεία του προσφέροντος (αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας σύμφωνα με το 
καταστατικό της). 

6.8. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας (Παράρτημα ΣΤ’) είναι οι εξής: 
 
 

 
ΠΡΟΣ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λεωφ. Μεσογείων 45 

2ος όροφος – Γραφείο 23  

115 26 ΑΘΗΝΑ 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Διακήρυξη αρ. πρωτ.  ……………… 
Καταληκτική Ημερομηνία (ημ/νια λήξης κατάθεσης προσφορών): ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3/2018 και ώρα 9:00 
π.μ. 
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς …………../2018 
«Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
καθώς και στις απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου 
(Data Center) του (ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 
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Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας 
περίπτωσης Α, 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. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, 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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής 
ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 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. 
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η 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. 
Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην 
παρ. 4 περ.α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016.   
 
 
 



ΑΔΑ: ΩΡΚ746ΨΧΞ5-ΔΜ2



 9 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ,Δ και Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα 
πεδία. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ, 
Δ και Ε. 

 
 
6.9 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι Προσφέροντες θα πρέπει μαζί με την Προσφορά τους να υποβάλλουν στο φάκελο 
Δικαιολογητικά και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις τεχνικές και επαγγελματικές 
ικανότητές του. Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς στο 
φάκελο των Δικαιολογητικών με ποινή αποκλεισμού τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις των 
κριτηρίων των ομάδων Α, Β  και Γ όπως περιγράφονται ακολούθως: 
 
Α. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 
 
1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο 
από το 150 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος από το 150 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου χωρίς ΦΠΑ. 
 
1.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων των σε 
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 
κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 
 
Β . Εμπειρία σε ανάλογα έργα 
 
Πρέπει να τεκμηριωθεί  η γενική και ειδική εμπειρία καθώς και η ικανότητα υποστήριξης του 
προσφέροντος. Κάθε προσφέρων προκειμένου να αποδείξει τα παραπάνω οριζόμενα οφείλει να  
καταθέσει  κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη στον οποίο να  
αναφέρονται η αξία, η ημερομηνία παροχής και οι αποδέκτες τους. Από τα παραπάνω έργα, ένα 
τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του παρόντος Έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί 
επιτυχώς από τον προσφέροντα, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικώς. 
 
Γ. Πραγματοποίηση Αυτοψίας 
 
Πριν την κατάθεση των προσφορών τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν 
επίσκεψη στον υφιστάμενο χώρο και να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης του προς 
προμήθεια εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών.  
Κάθε υποψήφιος θα λαμβάνει από την Υπηρεσία (Διεύθυνση Πληροφορικής ΕΛ.Γ.Α.) βεβαίωση 
πραγματοποίησης αυτοψίας την οποία με ποινή αποκλεισμού θα συμπεριλάβει στο φάκελο της 
τεχνικής του προσφοράς. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τη παραπάνω βεβαίωση θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Με την συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ότι γνωρίζει και έχει ιδίαν άποψη 
του υφιστάμενου χώρου και των συνθηκών εγκατάστασης του προς προμήθεια εξοπλισμού και εκτέλεσης 
εργασιών και δεν μπορεί να επικαλεστεί εκ των υστέρων άγνοια αυτής. 
 
6.10. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία, σε ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους σε δύο αντίτυπα, ένα (1) πρωτότυπο και ένα(1) 

αντίγραφο ως εξής : 

ΦΑΚΕΛΟΣ 1 με τη ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ο οποίος περιέχει την εγγυητική 

επιστολή, το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα (Πρωτότυπα και αντίγραφα), 

επί ποινή απόρριψης.           

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον φάκελο, με την σειρά που ζητούνται στις 

αντίστοιχες παραγράφους και με την ίδια αρίθμηση.   

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α) Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά ένα (1) μήνα 

μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί  

σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της παρούσας. 

Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα 

πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΤΣΜΕΔΕ, δεν καθιστά τις εγγυήσεις 

απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το Νόμο και την 

παρούσα διακήρυξη 

B) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής Τ.Ε.Υ.Δ): Οι υπόψηφιοι ανάδοχοι που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά 
τους, επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ’ της 
παρούσας, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και 
αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις 
της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου. 
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή /τον αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 
ανάθεσης. 
Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 
Α. Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα 
Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του Οικονομικού Φορέα 
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων. 
Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 
Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού: 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει 
του άρθρου 73 παρ.1). 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 73 παράγραφος 2, σε περίπτωση τελεσίδικης και 
δεσμευτικής απόφασης). 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα και 
άλλοι λόγοι αποκλεισμού (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς (άρθρο 73 
παρ. 4). 
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 Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία (Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005) 
Μέρος IV. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής : 
Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής (Γίνεται μνεία ότι ο εκάστοτε οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την σχετική ενότητα, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει τις κάτωθι). 
Α Καταλληλότητα. 
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων. 
Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. 
Γ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του 
(για Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 
την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου. 
Δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.  
Ε) Όλα  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι Προσφέροντες πληρούν τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.   
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται υπογράφεται και υποβάλλεται  κατά περίπτωση ως εξής: 

- Το μέρος I είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI ) 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν 
επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Ζ 
της παρούσας. 
- Το μέρος ΙΙ.Α και ΙΙ.ΑΒ  και το μέρος ΙΙΙ συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς   

      - Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση  υπεργολαβικής ανάθεσης  
      - Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή 
του κατά το νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής.  
Επισημαίνεται ότι : 
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να  υποβάλει ένα 
ΤΕΥΔ. 
Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό την μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί 
για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως IV (Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας 
δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της 
συνολικής αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό 
ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων). 
Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό, τότε η υπογραφή του ΤΕΥΔ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (παρ 13. Αρθρο 107 του Ν4497/2017).           

 
ΦΑΚΕΛΟΣ 2,  με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 

σφράγισής του, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία της πρότασης του Υποψηφίου. Επίσης, 

ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει  
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πληρέστερα την Προσφορά του Υποψηφίου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 

παρούσα Διακήρυξη (π.χ. τεχνικά φυλλάδια). Στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς υποβάλλονται τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Γ’.  

•  Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς συνυποβάλλονται και τα παρακάτω: 

Οι προσφέροντες, επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής τους, οφείλουν να καταθέσουν μαζί με 
την προσφορά – πέρα από τα ως ανωτέρω δικαιολογητικά - και τα παρακάτω: 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), χωρίς θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν.4250/2014 (η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία 
εντός των τριάντα τελευταίων ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών) ότι: 
Α) υπάρχουν ή ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
Εφόσον δηλώνεται ότι υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης, αυτές πρέπει να περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά στην τεχνική 
προσφορά, ώστε να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

• Υπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων είναι , κατά περίπτωση: 
• Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι. 
• Για τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. οι διαχειριστές 
• Για τις Α.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
• Για το συνεταιρισμό ο Πρόεδρός του 
• Για την ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία κάθε μέλος 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ 3,  με την ένδειξη OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, μέσα στον κυρίως φάκελο 
και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», απαραίτητα σε δύο 
αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), διαμορφωμένα ως εξής: 
Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς τον οποίο θα υποβάλει ο Υποψήφιος πρέπει να περιέχει 
συμπληρωμένο το υπόδειγμα με τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς όπως παρουσιάζεται στο 
παράρτημα Δ’ της παρούσας. Η Οικονομική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και να μην 
φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές κλπ), επί ποινή αποκλεισμού. Οικονομική προσφορά, που είναι 
ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
Η Οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και, σε περίπτωση 
υποβολής προσφοράς από ένωση προσώπων, από όλα τα μέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο της 
ένωσης. Προσφορά, που θα υποβληθεί ανυπόγραφη, θεωρείται άκυρη. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων 
ή όρων στην Οικονομική προσφορά ή επιφυλάξεων επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των 
όρων του Διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της Οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου, 
που τις διατυπώνει.   
Οι τιμές της Οικονομικής προσφοράς, που θα δοθούν από τους Υποψηφίους, αποτελούν την πλήρη 
αποζημίωσή τους για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του 
προϋπολογισμού του παρόντος Διαγωνισμού. Τεκμαίρεται ότι, για τον προσδιορισμό της Οικονομικής 
προσφοράς οι υποψήφιοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του 
προσωπικού και των συνεργατών του Αναδόχου, που θα απασχοληθούν, και κάθε μορφής έξοδα, που 
θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του αντικειμένου του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και όλες τις 
δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα 
οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τη Σύμβαση.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η  
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τιμή της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε 
αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.   
Οι τιμές των Προσφορών των ζητούμενων υπηρεσιών   θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Σε 
ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο Υποψήφιος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει 
αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα 
διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.  
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται, κατά τη 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να 
τους τροποποιήσουν. Η Αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 
τα παρέχουν.  
6.11. Οι φάκελοι 1, 2 και 3 θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  Προσφορές που δεν έχουν 
σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά τοποθετημένες 
μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που 
υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

6.12. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο,  σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται 
ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το περιεχόμενο του 
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

6.13. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και  Αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους 
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δεν θα ληφθούν υπόψη.  

6.14.  Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.  

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή 
πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των 
προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και 
για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, 
πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο 
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη “πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα”. Στην 
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η  
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έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου του 
ενδιαφερομένου. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

8.1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), ήτοι ποσό χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €).  
8. 2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο 
νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα 
με τη νομοθεσία των κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα.  
8.3. Οι Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. 
8.4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της 
παρούσας διακήρυξης. 
Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα 
πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΤΣΜΕΔΕ, δεν καθιστά τις εγγυήσεις 
απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το Νόμο και την 
παρούσα διακήρυξη 
8.5. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, 
χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
8.6. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 της  παρούσας διακήρυξης. 
8.7. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από τα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες 
8.8. Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής. 
8.9. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες:  
α) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και  
β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής 
προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8.10. Προσφορές που δε συνοδεύονται από εγγύηση σύμφωνα με τα παραπάνω, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη 
8.11. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης εταιρειών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο :  Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών-Αξιολόγηση 

Προσφορών 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 21/3/2018 και ώρα 9:00 π.μ στον 6ο όροφο του κτιρίου της  
Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α., Λεωφόρο Μεσογείων 45, από την Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του  
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ΕΛ.Γ.Α. η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση 
και των έλεγχο αυτών. 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο κατά την κρίση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τον 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Στη 
συνέχεια μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και την οικονομική 
προσφορά, ανά φύλλο.  
Έπειτα καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά, τα 
αποτελέσματα του ελέγχου, των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α . Τα 
δικαιολογητικά της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών.  
Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους 
που θέτει η παρούσα διακήρυξη. Ακολούθως θα καταταγούν οι υποβληθείσες προσφορές . 
Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η 
Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α  συμπληρώνει στο πρακτικό τα αποτελέσματα της 
οικονομικής αξιολόγησης, στο οποίο αναδεικνύει την προσφορά με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Η απόφαση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α επί του Πρακτικού αξιολόγησης κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο :  Διευκρινίσεις προσφορών 

10.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., δεν λαμβάνεται υπόψη.  
10.2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων 
της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες 
ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση 
αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), 
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή 
τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να 
έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους 
της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
10.3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 
διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  
10.4. Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή  
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πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 
λοιπές.  
10.5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για τον ΕΛ.Γ.Α., αν επίκειται αποκλεισμός του από τη 
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Δικαιολογητικά προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού ήτοι ο προσφέρων που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία,  εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα  
έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016 και για την προσκόμιση 
των οποίων έχει δεσμευτεί στο ΤΕΥΔ, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου (Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών) σε ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. 
Συγκεκριμένα ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί  με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση,   
i)για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, (ΕΕ L 351 της 29-1-1998, σελ. 1), 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-61997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998, σελ. 2), 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995, σελ. 48), 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(ΕΕ L 166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28-12-2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄305), 

ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  
Επισημαίνεται ότι: υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι κατά περίπτωση: 
i) Ομόρρυθμοι εταίροι και Διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ, ii) διαχειριστές ΕΠΕ και ΙΚΕ iii) Πρόεδρος, Δ/νων 
Σύμβουλος και μέλη του Δ.Σ. για ΑΕ, και iv) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του. Τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να προκύπτουν σαφώς από τα κατατεθέντα 
νομιμοποιητικά έγγραφα του συμμετέχοντος. 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,  
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,  είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
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Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του 
εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξηρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του 
οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται:  

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην 
επιχείρηση.  
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (γ) 
και (δ), εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, συνιστά 
λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 
Μετά από σχετικό έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων και εφόσον 
διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, η αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών του 
ΕΛ.Γ.Α., προτείνει την ανακήρυξη του συμμετέχοντος με τη χαμηλότερη τιμή ως Αναδόχου. Στην 
περίπτωση που κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος 
άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο με τη χαμηλότερη τιμή να προσκομίσει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, κ.ο.κ. Η ανακήρυξη του Αναδόχου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 12ο :  Απόρριψη προσφορών 
Ο ΕΛ.Γ.Α με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 
1.Της οποίας ο χρόνος ισχύος είναι μικρότερος από το ζητούμενο. 
2.Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
3.Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τoν ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016. 
4.Η οποία είναι εναλλακτική. 
5.Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
6.Η οποία είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή. 
7.Η οποία δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 
8.Η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
9.Η οποία δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών της/των κατηγορίας την/τις οποία αφορά. 
10.Της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον εκ του διαγωνισμού τεθέντα προϋπολογισμό . 
11.Που είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ορίζεται σε περίπτωση που 
η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς εμφανίζεται χαμηλότερη του 85% του στατικού μέσου (median) των 
αποδεκτών οικονομικών προσφορών του έργου χωρίς ΦΠΑ. Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς 
θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς 
(π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας /τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/τις  
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εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την 
πρωτοτυπία/καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης 
οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.   

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Ενστάσεις 
13.1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του ΕΛ.Γ.Α., η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
 
13.2. Ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 
στο άρθρο 221,εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
 Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του ΕΛ.Γ.Α., αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο.  
 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Κατακύρωση - Ανακοίνωση κατακύρωσης - 
   Υπογραφή Σύμβασης - Εγγυήσεις 

14.1. Κριτήριο ανάθεσης  είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).   
14.2. Μετά την διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
παρούσας διακήρυξης και την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού και τη σχετική πρότασή της γίνεται η κατακύρωση οριστική από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. και κοινοποιείται σχετική ανακοίνωση στον ανάδοχο. 
14.3. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  
α) τις εργασίες, β) την τιμή, γ) τον τόπο διενέργειας των εργασιών,  δ) τη συμφωνία της κατακύρωσης ή 
της ανάθεσης και ε) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
14.4. Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α., η σχετική 
σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος μέσα σε 
δέκα (10) μέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος να προσέλθει στα γραφεία του 
ΕΛ.Γ.Α., για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.  
Αν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, χωρίς ο ανάδοχος να προσέλθει, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να 
τον κηρύξει έκπτωτο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να 
αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με τη 
χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται σε 
βάρος του εκπτώτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ΕΛ.Γ.Α. 
14.5. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας και τουλάχιστον τα 
εξής: 

• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης. 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

• Το είδος της ανάθεσης. 

• Την τιμή. 

• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

• Το αντικείμενο και τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. 

• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

• Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221
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• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

• Τους όρους της σύμβασης και την αμοιβή του Αναδόχου. 
14.6. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
14.7. Σχέδιο σύμβασης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.  
14.8. Ο ανάδοχος στον οποίο  θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος   το αργότερο ως την 
υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε 
Ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου που του κατακυρώθηκε, χωρίς 
Φ.Π.Α. 
14.9. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ   του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Ε΄ της παρούσας διακήρυξης. 
Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα 
πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΤΣΜΕΔΕ, δεν καθιστά τις εγγυήσεις 
απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το Νόμο και την 
παρούσα διακήρυξη. 
14.10. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 
14.11. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική εκτέλεση του έργου. 
14.12. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της σύμβασης δικαιούται ο ΕΛ.Γ.Α. 
με μονομερή δήλωσή του (απόφαση Δ.Σ.) που θα απευθύνεται στον ανάδοχο  να τον κηρύξει έκπτωτο. 
Σ’ αυτήν την περίπτωση καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. 
14.13. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί 
για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. 
14.14. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 302 του N.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 15o:  Ματαίωση Διαγωνισμού 
α) εφόσον η διαδικασία αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή 
β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 
γ) αν διαπιστωθεί ότι διενεργείται παράτυπα, 
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης αλλάξουν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον Οργανισμό, 
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ζ)στην περίπτωση που οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
λιγότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, 
όπως αυτό ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
Ο ΕΛ.Γ.Α διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας 
σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των 
όρων της. 
 
 
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο :  Παράδοση-Παραλαβή-Πληρωμή 
Α. Παράδοση –Παραλαβή Υπηρεσιών 
Εκτέλεση εργασιών αναδόχου 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας  προς 
αποφυγή ατυχημάτων του προσωπικού  ή τρίτων, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου μέτρου προς 
αποφυγή ζημιών στους χώρους των εκτελουμένων εργασιών και στους υπολοίπους χώρους του κτηρίου.   
Θα λάβει  όλα τα μέτρα ασφάλειας &  προστασίας των  συσκευών ( πχ.  Servers,  racks,switches),  
γραφείων  και εγγράφων που υπάρχουν στο computer room , με χρήση ειδικών  υλικών για την 
επικάλυψη και προστασία τους . 
Οι εργασίες  λόγω λειτουργίας των Υπηρεσιών θα πραγματοποιούνται  εκτός από πρωινές ώρες  πιθανά  
και  απογευματινές, και  σε ειδικές περιπτώσεις και  Σαββατοκύριακο.   Θα γίνεται  πάντα  συνεννόηση  
με  τις  αρμόδιες Υπηρεσίες  του  ΕΛΓΑ. 
Οι  εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τη μικρότερη δυνατή διακοπή στη λειτουργία των υποδομών. 
Επιθυμητό είναι να μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς διακοπή στη λειτουργία υποδομών . Ο 
υποψήφιος θα πρέπει στην προσφορά του να τεκμηριώσει αναλυτικά τη συγκεκριμένη δυνατότητα. 
Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να  προσαρμόζει τις εργασίες του συνεργείου 
σύμφωνα  με τις  υποδείξεις της υπηρεσίας και ανάλογα με τι ανάγκες που θα προκύψουν από τις 
δραστηριότητες του. 
Παραλαβή Έργου 
Η Οριστική Παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο Ανάδοχος του Έργου ολοκληρώσει τις 
απαιτούμενες εργασίες, θέσει σε λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού, εκτελέσει δοκιμές  
λειτουργικότητας και στη συνέχεια συμπληρωθούν δέκα  (10) ημέρες συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος κατά την 
εκτέλεση των δοκιμών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης ή 
αποκατάστασης της λειτουργικότητας του εξοπλισμού. 

 
Β. Πληρωμή 
Η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί έπειτα από την οριστική παραλαβή του 
έργου και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την βεβαίωση εκτέλεσης έργου 
από την αρμόδια Επιτροπή καθώς και την συμπλήρωση δέκα  (10) ημερών συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή. 
• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 
του Ν.4412/2016.  
• Οι κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνουν τον ανάδοχο και είναι οι εξής: 
α) Κράτηση 0,06% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, 
ΧΑΡΤ 3% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% 
β) Φόρος 8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για προμήθεια υλικών. 
• Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΕΛ.Γ.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο: Διάρκεια Σύμβασης-Τροποποίηση-Υποχρεώσεις 

17.1 Διάρκεια-Τροποποιήσεις 
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να παραδώσει  ολοκληρωμένο το έργο, τρείς (3) μήνες μετά την υπογραφή 
της σύμβασης.    
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, πραγματοποιείται  σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 
Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 201,Ν.4412/2016).   
17.2 Υποχρεώσεις ΕΛ.Γ.Α. 
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και 
Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων 
του Αναδόχου. 
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17.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον 
ΕΛ.Γ.Α, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
εκτέλεση του Έργου.  
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων με φυσική παρουσία.   
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη του συνεργείου, που θα ασχοληθούν 
ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της.  
4. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του προσωπικού του, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 
απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις 
επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΕΛ.Γ.Α  ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων 
από αυτήν προσώπων.  

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του ΕΛ.Γ.Α.  
6. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α, πλην της 
αμοιβής του την οποία μπορεί με έγκριση του ΕΛ.Γ.Α να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 
7. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον ΕΛ.Γ.Α ή και τον Κύριο του Έργου ή και το 
Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ 
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.  
 8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
9. Ο ΕΛ.Γ.Α απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία 
κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο ΕΛ.Γ.Α δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  
10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του ΕΛ.Γ.Α για την εκπλήρωση 
όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του ΕΛ.Γ.Α ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους 
από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.  
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  
 
 
12. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και 
οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του ΕΛ.Γ.Α. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ο ΕΛ.Γ.Α δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, 
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εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΕΛ.Γ.Α, η οποία εξετάζει αν 
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή 
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ του ΕΛ.Γ.Α και η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση.  
13. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει από την 
Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην 
των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του Αντικειμένου της 
παρούσας), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΕΛ.Γ.Α.   
14. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας και της 
συμβατικής του σχέσης με τον ΕΛ.Γ.Α, με την εξαίρεση της απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του.   
15. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία  του ΕΛ.Γ.Α και 
άλλον αρμόδιο κρατικό φορέα, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α και 
να παρέχει στον ΕΛ.Γ.Α αναφορές, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο της 
Σύμβασης, κατόπιν σχετικού της αιτήματος.   
16. O Ανάδοχος φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για το σύνολο του εξοπλισμού (που τυχόν θα 
προμηθεύσει ή/και θα του διατεθεί από τον ΕΛ.Γ.Α) καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.  
17. Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημιά που μπορεί να επέλθει στον 
εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος ή τυχόν υπεργολάβοι του για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσης.  
18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την 
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας 
βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατό να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης από 
τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους αυτού, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε 
ελάττωμα του εξοπλισμού.  
 19. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων του ή 
συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστιθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως 
οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την Σύμβαση, καθώς και για 
τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.  
20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι τυχόν 
εγκεκριμένοι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. 
17.4 Υπεργολαβίες 
α) Ο ΕΛ.Γ.Α. απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. 
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% τότε υποβάλει 
υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τους υπεργολάβους προκειμένου να 
επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, 
τότε η ΕΛΣΤΑΤ απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/τους αντικαταστήσει. 
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους 
που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο 
συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό 
την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη έγγραφη γνώμη του ΕΛ.Γ.Α. 
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Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη του ΕΛ.Γ.Α., θα 
πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος 
Ο ΕΛ.Γ.Α δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και για 
τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική 
διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, αν περιέλθει σε γνώση των 
συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του κατάσταση. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης σε 
οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 
Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 
εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον ΕΛ.Γ.Α τα 
σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή 
εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε ο ΕΛ.Γ.Α συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα αλλά ο 
Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου . 
Το συμβατικό τίμημα μπορεί να εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα μετά από έγγραφη ενημέρωση 
του Αναδόχου προς τον ΕΛ.Γ.Α. Εάν το εκχωρηθέν συμβατικό τίμημα, για λόγους που οφείλονται στις 
συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.), δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας, η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Ποινικές Ρήτρες-αποζημιώσεις 
Για τις ποινικές ρήτρες και την  έκπτωση του αναδόχου ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 218 και 203 του 
Ν.4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 19ο: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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 132 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 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 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. 
 
Για όσα δεν αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.    
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Ανήκει στη διακήρυξη  2746/1-3-2018 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Άρθρο 1o: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθώς και στις 
απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου της Κεντρικής 
Διοίκησης του Οργανισμού επί της Λεωφόρου Μεσογείων 45. 

Άρθρο 2o: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Πριν την κατάθεση των προσφορών τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να 
πραγματοποιήσουν επίσκεψη στον υφιστάμενο χώρο και να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης 
του προς προμήθεια εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών.  

Κάθε υποψήφιος θα λαμβάνει από την Υπηρεσία (Διεύθυνση Πληροφορικής ΕΛ.Γ.Α.) βεβαίωση 
πραγματοποίησης αυτοψίας την οποία με ποινή αποκλεισμού θα συμπεριλάβει στο φάκελο της τεχνικής 
του προσφοράς. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τη παραπάνω βεβαίωση θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Με την συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ότι γνωρίζει και έχει ιδίαν άποψη 
του υφιστάμενου χώρου και των συνθηκών εγκατάστασης του προς προμήθεια εξοπλισμού και εκτέλεσης 
εργασιών και δεν μπορεί να επικαλεστεί εκ των υστέρων άγνοια αυτής. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά μόνο για το σύνολο της προμήθειας και των εργασιών. 
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος 
τμήματος/τμημάτων του διαγωνισμού. 

 Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει 
ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του. Όλα τα προσφερόμενα υλικά που απαιτούνται για 
την εκτέλεση του έργου θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, αρίστης 
ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε ελάττωμα που μπορεί να μειώσει την αντοχή και απόδοσή τους. Οι 
εγκαταστάσεις θα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Ελληνικού 
Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί ισχύουν για κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων και 
εργασιών.  

2.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ DATA CENTER – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

Στον υφιστάμενο χώρο του Data Center θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω 
αποξηλώσεις: 

• Αποξήλωση της ψευδοροφής του Data Center (ολόκληρης της κατασκευής, 
συμπεριλαμβανομένων των πλακών όσο και του σκελετού ανάρτησής τους). 

• Αποξήλωση της υφιστάμενης τοιχοποιίας χωρίσματος μελαμίνης. Η συγκεκριμένη αποξήλωση 
αφορά μόνο τον τοίχο του θερμού διαδρόμου των racks.  

• Αποξήλωση της ψευδοροφής στον χώρο που θα πραγματοποιηθεί η επέκταση. 

• Αποξήλωση των φωτιστικών σωμάτων τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στην ψευδοροφή του 
Data Center. 

• Αποξήλωση της υφιστάμενης πόρτας του Data Center. 

• Αποξήλωση του υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης πυρόσβεσης. 
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• Αποξήλωση της εσωτερικής τοιχοποιίας (πρόβολος) αριστερά από την πόρτα εισόδου του Data 
Center. 

Όσα από τα παραπάνω υλικά κριθούν χρήσιμα από τον ΕΛΓΑ ή και από τον ανάδοχο και κρίνεται ότι 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην όλη κατασκευή με σκοπό την μείωση του κόστους θα πρέπει 
να επισημανθούν και θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο σε χώρο εντός του κτηρίου που θα του 
υποδειχθεί. Όλα τα υπόλοιπα αποξηλωθέντα υλικά θα απομακρυνθούν με την χρήση ειδικού κάδου που 
θα φέρει ο ανάδοχος και θα διατηρήσει στο έργο σε όλη την διάρκεια του. 

Όλες οι αποξηλώσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με την μέγιστη προσοχή από τον ανάδοχο διότι 
κατά την διάρκεια των αποξηλώσεων και των εργασιών, ο εξοπλισμός του Data Center θα βρίσκεται σε 
λειτουργία. 

2.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο χώρος του Data Center έχει διαστάσεις 4000x4000 (mm) περίπου. Ο χώρος του Data Center 
θα επεκταθεί από την πλευρά του θερμού διαδρόμου και προς τον χώρο της αποθήκης. Η επέκταση θα 
είναι κατά 1,8 μέτρα, και όπως απεικονίζεται στην παρακάτω ενδεικτική κάτοψη. 

Παρακάτω περιγράφονται οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις υλοποίησης των οικοδομικών εργασιών: 
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2.2.1 Τοιχοποιία 

 

Η υφιστάμενη τοιχοποιία του Data Center είναι κατασκευασμένη από χωρίσματα μελαμίνης. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η πυραντοχή του χώρου, η υφιστάμενη τοιχοποιία θα επενδυθεί εσωτερικά με 
τοιχοποιία πυράντοχης γυψοσανίδας. Η τοιχοποιία θα ξεκινά από την πλάκα του δαπέδου και θα 
τερματίζει στην πλάκα της οροφής του χώρου.  

Η νέα τοιχοποιία θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

• Γυψοσανίδες: 2 πυράντοχες γυψοσανίδες, πάχους 12,5 mm (2+0) 

• Σκελετός: μεταλλικός ανισόπεδος σκελετός (περιμετρικό, κανάλι), σε κανονική διάταξη 

• Μόνωση: πετροβάμβακας, πυκνότητας 50 kg/m3 και πάχους 50 mm 

• Ανάρτηση: ταχεία ανάρτηση Τ, σε κανονική διάταξη 

• Αρμολόγηση: FUGENFUELLER και δικτυωτή υαλοταινία αρμού 

Όλη η περιμετρική νέα τοιχοποιία καθώς και η οροφή του υπό διαμόρφωση Data Center θα πρέπει να 
βαφεί με δυο στρώσεις πλαστικό χρώμα. 

Η νέα τοιχοποιία της επέκτασης θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Γυψοσανίδες: 4 πυράντοχες γυψοσανίδες, πάχους 12,5 mm (2+2) 

• Σκελετός: μεταλλικός ανισόπεδος σκελετός (περιμετρικό, κανάλι), σε κανονική διάταξη 

• Μόνωση: πετροβάμβακας, πυκνότητας 50 kg/m3 και πάχους 50 mm 

• Ανάρτηση: ταχεία ανάρτηση Τ, σε κανονική διάταξη 

• Αρμολόγηση: FUGENFUELLER και δικτυωτή υαλοταινία αρμού 

Η νέα τοιχοποιία της επέκτασης του υπό διαμόρφωση Data Center θα πρέπει να βαφεί με δυο στρώσεις 
πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων (σε απόχρωση ανάλογη με αυτή που είναι βαμμένοι και οι 
υπόλοιποι χώροι) και από τις δυο πλευρές. 

2.2.2 Δάπεδο 

Το δάπεδο του Data Center θα παραμείνει ως έχει. 

2.2.3 Πόρτες 

         Στον χώρο του Data Center θα εγκατασταθεί μια (1) νέα πόρτα ενδεικτικών διαστάσεων 
900x2150 (mm). Η πόρτα θα πρέπει να είναι πυράντοχη με χρόνο πυραντοχής 60 λεπτά (REI 60). 
Η πόρτα θα φέρει  υάλινο φεγγίτη, μπάρα πανικού από μέσα προς τα έξω και μηχανισμό 
επαναφοράς. Δυνατότητα της πόρτας, να  συνεργάζεται με σύστημα access  control και η μπάρα 
πανικού θα ελέγχει την κλειδαριά με το κατάλληλο εξάρτημα συνεργασίας με το access  control .  

Η νέα πόρτα θα εγκατασταθεί στο σημείο όπου αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένη η υφιστάμενη 

πόρτα. 

 

2.2.4 Πυροφραγμοί 

 

Η εγκατάσταση πυροφραγμών θα γίνει στα σημεία όπου καλώδια, σωληνώσεις ή οτιδήποτε άλλο 
διαπερνούν την νεα πυράντοχη τοιχοποιία, την οροφή ή το δάπεδο και έχει σκοπό τη διατήρηση της 
απαιτούμενης πυραντοχής των δομικών στοιχείων. Έτσι στην νέα τοιχοποιία θα τοποθετηθούν 
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πυροφραγμοί όπου δημιουργηθεί οπή για την διέλευση καλωδίων, σωληνώσεων ή οτιδήποτε άλλο. 
Επίσης πυροφραγμοί θα τοποθετηθούν και στις υφιστάμενες οπές της πλάκας της οροφής και του 
δαπέδου. 

2.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Το σύστημα διανομής ισχύος εντός του Data Center θα εξασφαλίζει διπλή τροφοδοσία (Dual Bus) και 
θα αποτελείται από δυο ανεξάρτητες γραμμές τροφοδοσίας στο εξής σύστημα Α & σύστημα Β. 

 

Η ηλεκτρική τροφοδοσία (παροχή ΔΕΗ) του Data Center θα πραγματοποιηθεί από τον γενικό πίνακα του 
κτηρίου ο οποίος βρίσκεται στο ισόγειο μέσω υφιστάμενης ηλεκτρικής παροχής από αυτόματο ισχύος 
3x100A και της αντίστοιχης υφιστάμενης καλωδίωσης ισχύος. 

Επίσης το Data Center θα τροφοδοτηθεί και με παροχή από το νέο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) 
ισχύος 42kVA (Standby Power). 

Ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας του Data Center θα είναι μεταλλικός, τύπου πεδίου και θα διαθέτει 
εμπρόσθια μεταλλική μετόπη. Επιπλέον ο πίνακας θα διαθέτει ενσωματωμένη βάση 18cm και θα φέρει 
στην πόρτα του πολυόργανο για την ένδειξη των ακολούθων ηλεκτρικών μεγεθών: τάση, ρεύμα, 
συχνότητα, ισχύς, cos(φ) για κάθε μια από τις τρεις φάσεις. 

Προκειμένου να γίνεται προσθήκη επιπλέον ενεργού εξοπλισμού εν-θερμώ όλοι οι μικροαυτόματοι θα 
είναι καλωδιωμένοι σε κλεμμοσειρά συμπεριλαμβανομένου του ουδετέρου και της γείωσης. 

Ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας του Data Center θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής 
πινάκων με έδρα την Ελλάδα και θα συνοδεύεται από σήμανση CE αλλά και όλα τα έγγραφα και 
πιστοποιητικά δοκιμών. Ένα πλήρες σετ ενδεικτικών εγγράφων από τον κατασκευαστή του ηλεκτρικού 
πίνακα θα πρέπει να κατατεθεί από τον συμμετέχοντα μαζί με την προσφορά. 

Ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας θα αποτελείται από τέσσερα διακριτά μέρη, κάθε ένα εκ των οποίων θα 
τροφοδοτεί: 

Μέρος 1:  

- Γενικός αυτόματος εισόδου (παροχή ΔΕΗ) 
- Μεταγωγή ΔΕΗ - Η/Ζ 
- Πολυόργανο. 

Μέρος 2: 

- Τροφοδοσία υφιστάμενου UPS 15KVA (είσοδος – έξοδος) συστήματος Α 
- Διανομή από την έξοδο του UPS προς την ανεξάρτητη αδιάλειπτη γραμμή τροφοδοσίας Α 

(σύστημα Α). Συνολικά έξι (6) παροχές 1x16A & δυο (2) παροχές 1x 32Α. 
- Εφεδρικές αναχωρήσεις: έξι (6) παροχές 1x16A & δυο (2) παροχές 1x 32Α. 

Μέρος 3:  

- Τροφοδοσία νέου UPS 20KVA (είσοδος – έξοδος) συστήματος Β 
- Διανομή από την έξοδο του UPS προς την ανεξάρτητη αδιάλειπτη γραμμή τροφοδοσίας Β 

(σύστημα Β). Συνολικά έξι (6) παροχές 1x16A & δυο (2) παροχές 1x 32Α. 
- Εφεδρικές αναχωρήσεις: έξι (6) παροχές 1x16A & δυο (2) παροχές 1x 32Α. 

Μέρος 4: 

- Τροφοδοσία συστήματος κλιματισμού (μια για κάθε μονάδα) 

- Τροφοδοσία συστήματος φωτισμού 

- Τροφοδοσία λοιπών φορτίων 

Σε όλο τον κεντρικό πίνακα να υπάρξει λεπτομερής σήμανση επεξήγηση με ταμπελάκια.   
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2.3.1 Υποδομές καλωδίωσης ισχυρών ρευμάτων – ηλεκτρολογικές εργασίες 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υλοποιήσουν τις υποδομές για τη καλωδίωση των ισχυρών 
ρευμάτων από τον νέο κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα του Data Center μέχρι της καταναλώσεις των racks 
αυτού. Στη προσφορά θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω εργασίες: 

 

• Προμήθεια & εγκατάσταση και σύνδεση κεντρικού ηλεκτρικού Πίνακα τροφοδοσίας Data Center. 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίου E1VV-S (3x25mm2+ 1x16mm2) + E1VV-S 
(1x16mm2) από το H/Ζ μέχρι τον κεντρικό Πίνακα του Data Center για την τροφοδοσία του με παροχή 
Η/Ζ. 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίου αυτοματισμού E1VV-S (12x1,5mm2) από το H/Ζ 
μέχρι τον κεντρικό Πίνακα του Data Center για την τροφοδοσία του με παροχή Η/Ζ. 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση αγωγού γείωσης (1x95mm2) από το H/Ζ μέχρι την κεντρική 
γείωση του κτηρίου. 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίου E1VV-S (5x6mm2) από το κεντρικό Πίνακα του 
Data Center για την σύνδεση της Εισόδου & Εξόδου του υφιστάμενου UPS 15KVA (σύστημα Α). 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίου E1VV-S (5x10mm2) από το κεντρικό Πίνακα του 
Data Center για την σύνδεση της Εισόδου & Εξόδου του UPS 20KVA (σύστημα Β). 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίου E1VV-S (5x10mm2) από το κεντρικό Πίνακα του 
Data Center για την τροφοδότηση της κάθε μιας εκ των δυο κλιματιστικών μονάδων Close Control (μια 
υφιστάμενη και μια νέα). 

• Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας E1VV-S 3x2,5 mm2 για την τροφοδότηση των 
εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας φωτιστικών NYM 3x1,5 mm2 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας πριζών NYM3x2,5 mm2 όπου 
απαιτείται. 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας NYΜ 3x2,5 mm2 για κάθε μια εκ 
των 12 συνολικά παροχών (1x16A) προς τα racks από τα δυο συστήματα Α & Β. Κάθε παροχή θα 
καταλήγει σε φις ΒΤ 1x16Α προέκτασης. 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας NYΜ 3x6 mm2 για κάθε μια εκ των 
4 συνολικά παροχών (1x32A) προς τα racks από τα δυο συστήματα Α & Β. Κάθε παροχή θα καταλήγει 
σε φις ΒΤ 1x32Α προέκτασης. 

• Προμήθεια & εγκατάσταση επίτοιχου πλαστικού καναλιού, με καπάκι για την όδευση όλων των 
καλωδιώσεων ισχυρών ρευμάτων εντός του χώρου του Data Center.  

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Φωτιστικού 2x36W μαζί με τους λαμπτήρες του πλήρες – 
(4 τεμάχια). Τα φωτιστικά θα είναι ενεργειακής κλάσης Α' με electronic balast 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Φωτιστικού Ασφαλείας με σήμανση ΕΧΙΤ (1 τεμάχιο) 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Φωτιστικού Ασφαλείας με δυο προβολάκια 2x21W – (1 
τεμάχιo) 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Διακόπτη για πλαστικό κανάλι – (1 τεμάχιο) 
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• Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ρευματοδότη άσπρου για πλαστικό κανάλι – (2 τεμάχια) 

Στην περίπτωση όπου ο ανάδοχος κρίνει ότι μέρος ή το σύνολο των καλωδιώσεων ισχύος που 
τροφοδοτούν τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα υποστήριξης του Data Center (UPS, Close Control) 
δύναται να αναδρομολογηθούν και να επανεγκατασταθούν-επανασυνδεθούν τότε μπορεί να το πράξει 
εφόσον εγγυάται την ορθή λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης. 

Η μεταφορά όλων των υλικών και μικροϋλικών θα περιλαμβάνεται στη προσφορά των υποψήφιων 
Αναδόχων. 

 

2.3.2 Σύστημα Αδιάλειπτου Λειτουργίας (UPS) 

2.3.2.1 Γενικά 

Το Σύστημα Αδιάλειπτου Λειτουργίας (ΣΑΤ) θα αποτελείται από δυο ανεξάρτητες μονάδες UPS 

(σύστημα Α υφιστάμενο UPS 15kVA & σύστημα Β νέο UPS 20kVA) οι οποίες θα λειτουργούν σε 

ανεξάρτητη και συγχρονισμένη λειτουργία (συνδεσμολογία 2Ν). 

2.3.2.2 Νέο Σύστημα UPS 20kVA 

Η προσφερόμενη μονάδα UPS θα πρέπει να είναι τεχνολογίας on line διπλής μετατροπής ισχύος 

20kVA/20kW (συντελεστής ισχύος εξόδου 1) και επίσης θα είναι τύπου VFI (Voltage and Frequency 

Independent) VFI-SS-111 σύμφωνα με την προδιαγραφή IEC 62040-3. Η λειτουργία του θα είναι πλήρως 

ελεγχόμενη από ψηφιακό επεξεργαστή τεχνολογίας DSP (Digital Signal Processor) προκειμένου να 

αυξάνεται η αξιοπιστία, η ταχύτητα ανταπόκρισης, η απόδοση και η ακρίβεια του UPS. 

Η μονάδα UPS καθώς και οι συσσωρευτές αυτού θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

2.3.2.3 Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Το προσφερόμενο UPS θα πρέπει να έχει υψηλό βαθμό απόδοσης έως 96% (σε on-line mode & 

στο πλήρες ονομαστικό φορτίο) προκειμένου να επιτυγχάνεται μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση 

(εξοικονόμηση ενέργειας-μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ) καθώς επίσης και η αποφυγή μόλυνσης του 

περιβάλλοντος. Η παραπάνω τιμή του ζητούμενου βαθμού απόδοσης θα αποδεικνύεται επί ποινή 

αποκλεισμού από επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου του UPS. 

Επιπλέον το νέο UPS θα πρέπει να φέρει επί ποινή αποκλεισμού πιστοποίηση του βαθμού 

απόδοσης του από ανεξάρτητο οίκο. Οι συμμετέχοντες στη φάση του διαγωνισμού θα πρέπει να 

προσκομίσουν αναλυτικό φύλλο δοκιμών (test report) του ανωτέρω ανεξάρτητου οίκου πιστοποίησης. 

Οι παραπάνω δόκιμες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 

 

- IEC/EN 62040-1: 2008 

- EN 62040-3:2011 

Κατ’ ελάχιστον στο παραπάνω test report θα πρέπει να σημειώνεται ότι το UPS με την ονομαστική τάση 
εισόδου (230V / φάση) και για φορτίο ωμικού-επαγωγικού (συντελεστής ισχύος 0,9 επαγωγικό) τύπου 
όπως αυτά ορίζονται από το πρότυπο EN 62040-3:2011 (Load Type 1), διαθέτει βαθμό απόδοσης τόσο 
σε Double Conversion λειτουργία όσο και σε λειτουργία από μπαταριές: 

- στο 75% του φορτίου: ≥95,2% 
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- στο 100% του φορτίου: ≥95% 

2.3.2.4 Πρότυπα και Νόρμες Κατασκευής 

Το προτεινόμενο UPS θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο και να πληροί τα παρακάτω πρότυπα: 

 

- 2006/95/EC: Κανονισμός (16/02/2007) για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που 
αφορά χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού με καθορισμένα όρια τάσης λειτουργίας. 

- 2004/108/EC: Κανονισμός για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την 
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. 

- EN62040-1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που χρησιμοποιούνται σε 
χώρους περιορισμένης πρόσβασης σε χρήστες. 

- EN62040-2: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC). 

- EN62040-3: Συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS) - Απαιτήσεις εφαρμογής και μεθόδων 
δοκιμών 

- EN60950-1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που χρησιμοποιούνται σε 
χώρους όπου έχουν πρόσβαση οι χρήστες. 

2.3.2.5 Πιστοποίηση ISO 

Το UPS θα πρέπει να έχει κατασκευασθεί σε εργοστάσιο με έδρα σε χώρα μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) και το οποίο θα διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 
14001:2004. Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή αντίγραφου πιστοποιητικού το οποίο θα 
έχει εκδώσει διεθνώς αναγνωρισμένος οίκος πιστοποίησης. 

Επίσης, η εταιρεία που θα προμηθεύσει το UPS θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο πιστοποιητικό ISO 
9001:2008 που θα αναφέρεται στην πιστοποίηση της ποιότητας στην λειτουργία της. 

2.3.2.6 Σύνθεση UP 

Το UPS θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

- Ανορθωτή (Rectifier) νεας τεχνολογίας IGBT (3-level technology) με αρμονική παραμόρφωση 
ρεύματος εισόδου THDI<2,5% (linear resistive load) 

- Φορτιστή (Charger) 

- Μετατροπέα (inverter) με συντελεστή ισχύος εξόδου 1 δηλαδή στην έξοδο 20kVA/20kW. 

- Ηλεκτρονικό Μεταγωγικό Διακόπτη (Static ByPass). 

- Χειροκίνητο Διακόπτη Παράκαμψης (Manual Bypass) 

- Εσωτερική συστοιχία Συσσωρευτών η οποία θα παρέχει αυτονομία 10 λεπτά για το φορτίο των 
20kVA/16kW (συντελεστής φορτίου=0,8). 

2.3.2.7 Ανορθωτής 

Ο Ανορθωτής θα αποτελείται από τριφασική γέφυρα με IGBT (Integrated Bipolar Transistor) νέας 
τεχνολογίας 3-level technology. Οι αρμονικές ρεύματος εισόδου (προς το δίκτυο ή το Η/Ζ) θα είναι 
μικρότερες του THDi<2,5%. Οι παραπάνω τιμή των Αρμονικών Ρεύματος Εισόδου θα πρέπει να 
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επιτυγχάνονται χωρίς την προσθήκη επιπλέον φίλτρων ώστε να μην επιβαρύνεται το Η/Ζ με χωρητικό 
φορτίο. 

Ο ανορθωτής θα φέρει διάταξη διόρθωσης συντελεστή ισχύος εισόδου (Power factor correction unit), έτσι 
ώστε ο συντελεστής ισχύος στην είσοδο με πλήρες φορτίο στην έξοδο να είναι ≥ 0,99. 

Ο ανορθωτής στην είσοδο του θα φέρει διάταξη προστασίας. 

Ο Ανορθωτής θα φέρει στην είσοδο του Κύκλωμα Περιορισμού Έντασης (Current Limiting Device). 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεικνύουν με ποινή αποκλεισμού την επίτευξη της παραπάνω τιμής 
αρμονικών ρεύματος εισόδου μέσω επισήμου φυλλαδίου του οίκου κατασκευής του UPS. 

Οποιαδήποτε δήλωση του τοπικού αντιπροσώπου δεν γίνεται αποδεκτή. 

2.3.2.8 Φορτιστής 

Η φόρτιση των συσσωρευτών θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του φορτιστή ο οποίος θα 
εξασφαλίζει την μέγιστη διάρκεια ζωής των συσσωρευτών. Η λειτουργία του φορτιστή θα βασίζεται σε 
εξελιγμένο σύστημα φόρτισης συσσωρευτών ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος χρόνος ζωής των 
συσσωρευτών: 

Το σύστημα φόρτισης των συσσωρευτών θα πραγματοποιεί βηματική φόρτιση εναλλάσσοντας τον τρόπο 
φόρτισης από περιοδική σε συντηρητική προκειμένου να προστατεύονται οι συσσωρευτές 
επιτυγχάνοντας τον μέγιστο χρόνο ζωής τους. Στην περίπτωση περιοδικής φόρτισης της συστοιχίας το 
σύστημα αυτόματα θα εκκινεί τη φόρτιση όταν απαιτείται ενώ αντίθετα όταν δεν απαιτείται θα τη 
διακόπτει, βοηθώντας έτσι στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής των ώστε οι συστοιχία συσσωρευτών να 
μην παραμένει διαρκώς υπό τάση. 

Επίσης ο φορτιστής θα πραγματοποιεί τα παρακάτω: 

• Ρυθμιζόμενη τάση συντηρητικής φόρτισης (1,8V/ cell έως 2,35V/cell επιλεγόμενο) 

• Ρυθμιζόμενη ένταση φόρτισης ανάλογα με την χωρητικότητα των συσσωρευτών. 

• Αυτόματη επιλογή του τρόπου φόρτισης της συστοιχίας συσσωρευτών σε συνάρτηση με την 
θερμοκρασία. 

• Αυτόματο και προγραμματιζόμενο έλεγχο της συστοιχίας συσσωρευτών με ένδειξη για την 
απόδοση τους (Battery test) ο οποίος θα πραγματοποιείται μέσω ενός αλγορίθμου σε συνάρτηση με την 
τάση και την καμπύλη εκφόρτισης. Σε περίπτωση αστοχίας ο χρήστης θα ειδοποιείται οπτικοακουστικά. 

• Εμφάνιση όλων των παραμέτρων της συστοιχίας συσσωρευτών στην οθόνη του πίνακα ελέγχου: 
εναπομείναντας χρόνος αυτονομίας, επίπεδο φόρτισης, ρεύμα και τάση φόρτισης θερμοκρασία του 
χώρου συσσωρευτών. 

• Έλεγχο και προστασία των συσσωρευτών από βαθιά εκφόρτιση καθώς επίσης και προστασία 
των συσσωρευτών σε περιπτώσεις αυξημένου χρόνου επαναφόρτισης  

• Προστασία από υπερένταση. 

• Προστασία της συστοιχίας συσσωρευτών μέσω διακόπτη με ασφάλειες. 

2.3.2.9 Μετατροπέας 

Ο μετατροπέας θα είναι, τεχνολογίας PWM (Pulse Width Modulation) και θα χρησιμοποιεί IGBT 
νέας τεχνολογίας 3-level technology ο οποίος θα παρέχει στην έξοδο του ισχύ με συντελεστή ισχύος 
εξόδου 1, δηλαδή 20kVA/20kW.  
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Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεικνύουν με ποινή αποκλεισμού την επίτευξη της παραπάνω τιμής 
συντελεστή ισχύος εξόδου μέσω επισήμου φυλλαδίου του οίκου κατασκευής του UPS. 

Οποιαδήποτε δήλωση του τοπικού αντιπροσώπου δεν γίνεται αποδεκτή. 

Ο σχεδιασμός του μετατροπέα θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω: 

• Μετατροπή του συνεχούς ρεύματος από τον ανορθωτή ή την συστοιχία συσσωρευτών σε 
εναλλασσόμενο ρεύμα.  

• Ύπαρξη κατάλληλου φίλτρου εξόδου ώστε να εξασφαλίζεται η τροφοδοσία των φορτίων με 
ημιτονοειδή κυματομορφή.  

• Ψηφιακός έλεγχος και ρύθμιση των παραμέτρων μέσω μικροεπεξεργαστή τεχνολογίας (DSP –
Digital Signal Processor) ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των παραμέτρων εξόδου (τάση, 
παραμόρφωση, συχνότητα). 

• Απενεργοποίηση του μετατροπέα σε περίπτωση χαμηλής τάσης συσσωρευτών. 

• Απενεργοποίηση του μετατροπέα σε περίπτωση εσωτερικής υπερθέρμανσης. 

• Ύπαρξη κυκλώματος ελέγχου υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος της εξόδου. 

• Ύπαρξη κυκλώματος ελέγχου από και προς την εναλλακτική γραμμή τροφοδοσίας. 

• Προστασία εξόδου του UPS με ασφάλειες. 

Επειδή το νέο UPS πρόκειται να τροφοδοτήσει και να υποστηρίξει κρίσιμο εξοπλισμό ο μετατροπέας θα 
πρέπει να εξασφαλίζει: 

• Τα παρακάτω ποσοστά αρμονικών τάσης (THDV) στην έξοδο του: 

- <1% για γραμμικό φορτίο (linear load) 
- <3% για μη γραμμικό φορτίο (non-linear load) 

• Τα παρακάτω ποσοστά υπερφόρτωσης του μετατροπέα: 

- 125% για 10 λεπτά  
- 150% για 1 λεπτό 

• Τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον kW πραγματικής ισχύος σε περίπτωση υπερφόρτωσης του 
μετατροπέα: 

- 22kW για 10 λεπτά 
- 27kW για 1 λεπτό 

 

2.3.2.10 Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακοπής 

Ο Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακόπτης θα αποτελείται από ένα στατικό διακόπτη με δύο 
αντιπαράλληλα θυρίστορ σε κάθε μία από τις τρεις φάσεις και ένα τηλεχειριζόμενο διακόπτη στην πλευρά 
του μετατροπέα. Ο Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακόπτης θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την 
αδιάλειπτη μεταγωγή του φορτίου από την έξοδο του μετατροπέα στην εναλλακτική γραμμή 
τροφοδοσίας. Ο χρόνος μεταγωγής από την έξοδο του μετατροπέα στην εναλακτική γραμμή τροφοδοσίας 
καθώς επίσης και από την εναλακτική γραμμή τροφοδοσίας στην έξοδο του μετατροπέα θα είναι 0 ms.  
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2.3.2.11 Χειροκίνητος Διακόπτης Παράκαμψης (Manual Bypass) 

O Χειροκίνητος Μεταγωγικός Διακόπτης Παράκαμψης (Manual By-Pass) θα είναι ενσωματωμένος 
στο UPS.  

Η Μεταγωγή των κρίσιμων φορτίων από την έξοδο του μετατροπέα στο δίκτυο καθώς επίσης από το 
δίκτυο στην έξοδο του μετατροπέα θα πραγματοποιείται αδιάλειπτα μέσω του Χειροκίνητου Μεταγωγικού 
Διακόπτη Παράκαμψης (Manual By-Pass). Εφόσον τα κρίσιμα φορτία τροφοδοτούνται μέσω του 
Χειροκίνητου Μεταγωγικού Διακόπτη Παράκαμψης (Manual By-Pass) το Σύστημα Αδιαλείπτου 
Λειτουργίας θα είναι ανενεργό επιτρέποντας κάθε εργασία αποκατάστασης βλάβης ή συντήρησης με 
ασφάλεια. 

2.3.2.12 Πίνακας Ελέγχου 

 

Ο Πίνακας Ελέγχου θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει οθόνη υγρών κρυστάλλων με 
κομβία χειρισμού για την απεικόνιση της κατάστασης λειτουργίας του UPS καθώς και μπάρα άμεσης 
απεικόνισης της κατάστασης του UPS. 

Ιστορικό Συμβάντων 

Στον πίνακα ελέγχου θα αποθηκεύονται τα τελευταία συμβάντα (FIFO) του ιστορικού συμβάντων με 
ημερομηνία και ώρα. 

Μέσω του πίνακα ελέγχου θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης των παρακάτω 
χειρισμών: 

• Ενεργοποίηση της κανονικής λειτουργίας (Normal mode) 

• Ενεργοποίηση της λειτουργίας ECO-MODE. 

• Έλεγχος συσσωρευτών (battery test) 

• Διαγραφή όλων των προηγούμενων συναγερμών 

Μετρήσεις μέσω Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων 

• Τάση εξόδου πολική και φασική 

• Συχνότητα εισόδου 

• Ισχύς εισόδου (KVA) 

• Τάση εξόδου πολική και φασική 

• Συχνότητα εξόδου 

• Ρεύμα εξόδου ανά φάση 

• Τάση γραμμής bypass 

• Συχνότητα γραμμής bypass 

• Συνολικό φορτίο εξόδου σε KW 

• Συνολικό φορτίο εξόδου σε KVA 

• % φορτίο ανά φάση 
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• Τάση συσσωρευτών 

• Χρόνος αυτονομίας συσσωρευτών 

 

Συναγερμοί 

• Λάθος διαδοχή φάσεων 

• Απώλεια τάσης δικτύου ή τάση δικτύου εκτός ορίων 

• Συστοιχία συσσωρευτών υπό εκφόρτιση 

• Ανοιχτός διακόπτης συσσωρευτών 

• Τάση του Bypass εκτός ορίων 

• Υπερφόρτωση μετατροπέα 

• Βλάβη ανορθωτή 

• Βλάβη μετατροπέα 

• Βλάβη φορτιστή 

• Βλάβη στην γραμμή bypass 

• Σφάλμα στο κύκλωμα της συστοιχίας συσσωρευτών 

• Τροφοδοσία φορτίων μέσω του Manual Bypass 

• Μετατροπέας εκτός συγχρονισμού 

• Γενικό αλάρμ 

• Βλάβη του πίνακα ελέγχου 

• Υπερθέρμανση 

• Βλάβη ανεμιστήρα (πρόβλημα αερισμού) 

• Συστοιχία συσσωρευτών πλήρως εκφορτισμένη 

• Διακόπτης συσσωρευτών ανοιχτός 

• Αστοχία ολοκλήρωση ελέγχου συστοιχίας συσσωρευτών (battery test fault) 

 

Ο πίνακας ελέγχου θα φέρει σειρήνα η οποία θα δίνει κατάλληλο ηχητικό σήμα σε κάθε μία από τις 
παραπάνω καταστάσεις συναγερμού. 

 

2.3.2.13 Παράλληλη Λειτουργία 

Το προτεινόμενο UPS θα πρέπει να υποστηρίζει παράλληλη λειτουργία έως και έξι (6) μονάδων 

UPS ίδιας ισχύος και τύπου με τη προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού.  
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2.3.2.14 Συστοιχία Συσσωρευτών 

Η συστοιχία συσσωρευτών θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να αποτελείται από δύο (2) κατ’ 
ελάχιστον παράλληλους κλάδους για λόγους διαθεσιμότητας και αυξημένης εφεδρείας. Η συστοιχία 
συσσωρευτών θα είναι τοποθετημένη εντός της καμπίνας του UPS για λόγους εξοικονόμησης χώρου.  

Η συστοιχία συσσωρευτών θα αποτελείται από συσσωρευτές Μολύβδου-οξέος κλειστού τύπου χωρίς 
απαίτηση συντήρησης (VRLA Valve Regulated Lead Acid Batteries), 10ετούς χρόνου ζωής.  

Επιπλέον οι συσσωρευτές θα φέρουν πιστοποίηση flame retardant κατά UL 94V0, το οποίο θα 
αποδεικνύεται από το τεχνικό φυλλάδιο των προσφερόμενων συσσωρευτών. 

Η συστοιχία συσσωρευτών θα παρέχει αυτονομία 10 λεπτών για το φορτίο των 20kVA/16kW 
(συντελεστής ισχύος φορτίου: 0,8). 

Η επίτευξη του παραπάνω χρόνου θα αποδεικνύεται επί ποινή αποκλεισμού με την υποβολή αναλυτικού 
Φύλλου Υπολογισμού Αυτονομίας. Ο παραπάνω χρόνος θα υπολογιστεί να αποδίδεται στους 25οC και 
σε τελική τάση εκφόρτισης 1,6V/στοιχείο ή 9,6V/συσσωρευτή.  

2.3.2.15 Επικοινωνία 

Το προσφερόμενο UPS θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένες κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω κάρτες 

επικοινωνίας: 

- Μία θύρα RS232 ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσης τοπικά με laptop και ελέγχων 
μέσω κατάλληλου λογισμικού. 

- Ενσωματωμένο Πρωτόκολλο Modbus TCP & Modbus/Jbus RTU για την μεταφορά σημάτων 
λειτουργίας του UPS στο BMS. 

- Ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας RJ45 έτσι ώστε το UPS να μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο 
υπάρχον τοπικό δίκτυο (LAN) οπότε το UPS θα αποκτά IP Address. Έτσι η παρακολούθηση του 
UPS θα γίνεται από οποιονδήποτε υπολογιστή του τοπικού δικτύου. Εφόσον το προσφερόμενο 
UPS δε φέρει τη συγκεκριμένη θύρα θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρει κάρτα δικτύου 
πρωτοκόλλου SNMP. 
 

2.4 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 
 

2.4.1 Γενικά 

To Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής και προβλέπεται να 
λειτουργήσει ως επικουρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άμεση και αυτόματη 
ρευματοδότηση της εγκατάστασης στην περίπτωση, που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης διακοπή ή 
ακαταλληλότητα του ρεύματος της ΔΕΗ, έστω και σε μια φάση του δικτύου αυτής. 

Το συγκρότημα του Η/Ζ θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

• Τον κινητήρα ντήζελ (diesel) με τον βοηθητικό εξοπλισμό. 

• Την σύγχρονη γεννήτρια (εναλλακτήρα) 

• Την κοινή βάση στήριξης. 

• Την δεξαμενή καυσίμου. 

• Το σύστημα φορτίσεως των συσσωρευτών. 

• Τον πίνακα αυτοματισμών ελέγχου και ισχύος. 

• Το Ηχομονωτικό περίβλημα 
Το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) θα φέρει σήμανση CE και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την 
πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή. Υπόδειγμα δήλωσης πρέπει να υποβάλλεται με την 
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προσφορά κάθε προμηθευτή και από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι ο δηλούμενος 
κατασκευαστικός οίκος είναι ο ίδιος με τον αναφερόμενο στο υπόδειγμα δήλωσης πιστότητας CE. 

Η κατασκευή του Η/Ζ θα είναι τυποποιημένο προϊόν εργοστασίου το οποίο πρέπει να έχει πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών. Επίσης το Η/Ζ πρέπει να έχει υποστεί επιτυχείς δοκιμές τύπου και σειράς και να συνοδεύεται 
από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

Η εταιρεία που θα προμηθεύσει το Η/Ζ θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό: 

• ISO 9001:2008 που θα αναφέρεται στην πιστοποίηση της ποιότητας στην λειτουργία της. 
 

2.4.2 Ισχύς 

Η ισχύς συνεχούς λειτουργίας του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους θα πρέπει να είναι 40 KVA / 
32KW (prime power) για φορτίο με επαγωγικό PF= 0,8. 

Η ισχύς εφεδρικής λειτουργίας του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους θα πρέπει να είναι 42KVA / 34KW 
(Standby power) για φορτίο με επαγωγικό PF= 0,8. 

Η δυνατότητα υπερφόρτισης κατά 10% της ονομαστικής ισχύος συνεχούς λειτουργίας θα είναι διαθέσιμη 
για μια (1) ώρα ανά 12ωρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα διεθνή πρότυπα ISO 3046, DIN 6271 
,BS 5514. 

Περιβαλλοντικές συνθήκες απόδοσης ονομαστικής ισχύος, σύμφωνα με ISO 3046. 

 

2.4.3 Πετρελαιοκινητήρας 

Ο κινητήρας θα είναι Ευρωπαϊκής ή Ιαπωνικής κατασκευής & προέλευσης.  

Θα φέρει 4 κυλίνδρους εν σειρά και η ικανότητα του θα είναι ανάλογη για την απόδοση των άνω 
αναφερόμενων ισχύων του Η/Ζ.Ο κινητήρας θα φέρει μηχανικό κυβερνήτη ταχύτητας (mechanic 
governor).Ο κινητήρας θα φέρει ευκόλως αντικαθιστώμενα υδροχιτώνια, πλήρες ηλεκτρικό σύστημα 
εκκινήσεως, φίλτρα αέρος, καυσίμου και λιπαντελαίου ανταλλακτικού τύπου και όλους τους απαραίτητους 
εξωτερικούς εξοπλισμούς. Ο κινητήρας θα λειτουργεί σε σταθερές στροφές (1500rpm) οδηγούμενος από 
ρυθμιστή μηχανικού τύπου υψηλής ποιότητας.  

Η αναπνοή κινητήρα θα γίνεται με υπερπλήρωση (Turbocharged) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

-Ψύξη κινητήρα                                                     Υδρόψυκτος 

-Τύπος ρυθμιστή στροφών                                    Μηχανικός 

-Στροφές                                                                1500 rpm 

-Αριθμός / διάταξη κυλίνδρων                              4 εν σειρα 

-Κυβισμός                                                              >3,2 lt 

-Αναπνοή                                                                Turbocharged 

-Ηλεκτρικό Σύστημα                                              12Vdc. 
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2.4.3.1 Σύστημα Αέρος Καύσεως 

Ο πετρελαιοκινητήρας θα διαθέτει φίλτρο αέρος ξηρού τύπου εφοδιασμένο με δείκτη 
στραγγαλισμού (για την περίπτωση φραγής του φίλτρου) που θα χρησιμεύει για την έγκαιρη 
αντικατάσταση του για την προστασία του κινητήρα κατά την λειτουργία σε δυσμενείς συνθήκες 
περιβάλλοντος. 

 

2.4.3.2 Σύστημα Ψύξεως 

Η ψύξη του κινητήρα θα επιτυγχάνεται με εσωτερικό κύκλωμα νερού βεβιασμένης λειτουργίας με 
κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο από αντλία νερού που θα παίρνει κίνηση από τον κινητήρα. 
Το ψυγείο θα είναι σχεδιασμένο για λειτουργία σε τροπικά κλίματα κατάλληλο για λειτουργία σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C και θα ψύχεται από τον ανεμιστήρα που θα ωθεί τον αέρα με φόρα 
από τον κινητήρα προς το ψυγείο.  

Όλα τα κινητά μέρη (ιμάντες, τροχαλίες) θα είναι πλήρως προστατευμένα με κατάλληλους μεταλλικούς 
προφυλακτήρες.  

 

2.4.3.3 Προθέρμανση νερού 

       Το σύστημα ψύξεως είναι εφοδιασμένο με σύστημα προθέρμανσης του νερού ψύξεως του κινητήρα, 
το οποίο περιλαμβάνει θερμοστατικό διακόπτη ώστε να διατηρεί το νερό ψύξης στους 32ºC όταν ο 
κινητήρας του Η/Ζ δε λειτουργεί και να διακόπτεται το κύκλωμα θέρμανσης όταν το Η/Ζ είναι σε 
λειτουργία.  

2.4.3.4 Σύστημα Λίπανσης 

Η αντλία λαδιού θα είναι γραναζωτή και θα στέλνει το λάδι υπό πίεση στα κύρια έδρανα, πείρο 
στροφάλου, πιστόνια, βαλβίδες κλπ. Το φίλτρο λαδιού θα είναι συνεχούς φιλτραρίσματος, και θα υπάρχει 
κατάλληλος ψύκτης λαδιού ψυχόμενος από το νερό του κινητήρα.  

 

 

2.4.3.5 Σύστημα Τροφοδοσίας Πετρελαίου 

Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι εξοπλισμένος με ανυψωτική αντλία (lift pump) πετρελαίου και με 
αντλία εγχύσεως πετρελαίου (injection pump). Τα φίλτρα πετρελαίου θα είναι εύκολα αντικαθιστούμενα. 

2.4.3.6 Σύστημα Εκκινήσεως / Εναλλακτήρας 

Ο κινητήρας θα είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρικό εκκινητή 12V. Πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα 
μετά από διακοπή του δικτύου ΔΕΗ, όταν το Η/Ζ θα διαθέτει πίνακα αυτομάτου λειτουργίας ή χειροκίνητα 
μέσω μπουτον όταν έχει θα επιλεγεί από τον πίνακα χειροκίνητη λειτουργία.  

Ο οδοντωτός τροχός του εκκινητή θα αποσυμπλέκεται αυτόματα μετά την εκκίνηση της μηχανής. Ο 
κινητήρας θα είναι επίσης εξοπλισμένος με εναλλακτήρα 12V,που θα παίρνει κίνηση από τον κινητήρα 
και θα φορτίζει, κατά την λειτουργία του, τους συσσωρευτές του Η/Ζ.  
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2.4.3.7 Σύστημα Απαγωγής Καυσαερίων 

Για την απαγωγή των καυσαερίων από την καύση του πετρελαιοκινητήρα θα τοποθετηθεί 
µονωµένος ανοξείδωτος µεταλλικός αγωγός (εξάτµιση), κατάλληλης διαµέτρου. 
Στην απόληξη της εξάτµισης του Η/Ζ θα τοποθετηθεί κατάλληλο εξάρτηµα για την αποφυγή εισόδου της 
βροχής εντός του σωλήνα. 
Ο αποσιωπητήρας θα είναι ενισχυμένου αποσιωπητικού τύπου (Residential type Silencers) κατάλληλος 
για να εξασφαλίσει την επιθυμητή στάθμη θορύβου του συγκροτήματος Η/Ζ. 

Στη σύνδεση του αποσιωπητήρα μετά του κινητήρος θα υπάρχει ένας εύκαμπτος, πυρίμαχος, πτυχωτος 
σύνδεσμος, του σωλήνα των καυσαερίων, διαστολικό EXPANSION BELLOW. 

 

2.4.4 Γεννήτρια Α.C (Εναλλακτήρας) 

Η Ηλεκτρογεννήτρια θα είναι Ευρωπαϊκής κατασκευής & προέλευσης.  

Η γεννήτρια θα είναι τετραπολική, σύγχρονη, αυτορρυθμιζόμενη και αυτοδιεγειρόμενη. Η ζεύξη με τον 
κινητήρα θα γίνεται μέσω σύστηματος συμπλέκτη τύπου εύκαμπτων μεταλλικών δίσκων (FLEXIBLE DISC 
COUPLING).  

Ο ρότορας της γεννήτριας θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος και ελεύθερος από δονήσεις. Θα 
εδράζεται μέσω του εμπρόσθιου εδράνου και αυτολιπαινόμενου τριβέως μεγάλης διάρκειας ζωής, 
κλειστού τύπου, που βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος της γεννήτριας (SINGLE BEARING TYPE). Η μόνωση 
των τυλιγμάτων του στάτη και του ρότορα θα ανταποκρίνονται στην κλάση μονώσεως Η και ο βαθμός 
προστασίας του κελύφους της γεννήτριας θα είναι ΙΡ23. Η συνδεσμολογία των τυλιγμάτων θα είναι κατ’ 
αστέρα με τον ουδέτερο απ’ ευθείας γειωμένο (σε τρίγωνο γείωσης ή στη θεμελιακή γείωση). 

Η γεννήτρια θα είναι αυτοδιεγειρόμενου τύπου, χωρίς ψήκτρες BRUSHLESS type. Η διέγερση θα 
επιτυγχάνεται μέσω ανορθωτικής γέφυρας που θα περιλαμβάνει διόδους και διάταξη προστασίας, μέσω 
VARISTOR, έναντι αιφνίδιων υπερεντάσεων και υπερτάσεων. Η τάση εξόδου της γεννήτριας θα 
αυτορυθμίζεται μέσω ηλεκτρονικού αυτομάτου ρυθμιστού τάσης (AVR). Ο αυτόματος ρυθμιστής τάσης θα 
διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη προστασίας έναντι παρατεταμένης υπερδιέγερσης που είναι πιθανόν να 
οφείλεται σε εσωτερική ή εξωτερική αιτία. Η διάταξη προστασίας θα αποδιεγείρει την γεννήτρια μετά από 
ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 5sec. 

Ο αυτόματος ρυθμιστής τάσης θα επιτυγχάνει σταθεροποίηση της τάσης εντός των ορίων 1% της 
ονομαστικής τάσης σε λειτουργία εν κενώ μέχρι πλήρες φορτίο με συντελεστή ισχύος 0,8 έως 1. Η 
συνολική παραμόρφωση της κυματομορφής της τάσεως, με ανοικτό κύκλωμα, μεταξύ φάσεων ή φάσεων 
και ουδετέρου θα είναι <2%. 

Η γεννήτρια θα διαθέτει διάταξη αντιπαρασιτικής προστασίας που ανταποκρίνεται στα πρότυπα EN 
61000-6-3, EN61000-6-1. 

Η σχεδίαση της γεννήτριας θα είναι τέτοια που τα ηλεκτρικά της χαρακτηριστικά να συμφωνούν με τα 
πρότυπα BS 5000 Part 99, IEC 60034-1, VDE 530, NF 51-100 & NEMA MG 1.22. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

-Συνεχής ισχύς                                                        42KVA 

-Συντελεστής ισχύος                                               0.8 

-Απόδοση                                                                >88,0% 

-Αριθμός ρουλεμάν Μονό (single bearing) 

-Τάση εξόδου                                                          230/ 400  3 φάσεις + ουδέτερος. 

-Ρύθμιση Τάσης Εξόδου                                          ±0,5%  

-Ρυθμιστής Τάσης                                                    Ηλεκτρονικός, AVR 

-Συχνότητα                                                               50 Hz 

-Μόνωση                                                                  Κλάση Η 

-Διέγερση                                                                  Χωρίς Ψήκτρες 

-Συνδεσμολογία                                                        Αστέρας 

 

2.4.5 Πλαίσιο – Βάση 

Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα είναι  συναρμολογημένα πάνω σε κοινή βάση στήριξης 
από μορφοσίδηρο, που θα συνοδεύεται από κατάλληλα αντικραδασμικά στηρίγματα.  

Το συγκρότημα κινητήρας - γεννήτρια θα είναι συνδεδεμένο με ελαστικό σύνδεσμο ο οποίος είναι θα 
σχεδιασμένος έτσι ώστε το σύνολο να εξασφαλίζει συνεργασία χωρίς ταλαντώσεις. Θα είναι 
ευθυγραμμισμένο ώστε οι ταλαντώσεις στην ονομαστική ταχύτητα και ισχύ θα είναι οι ελάχιστες. 

Πάνω στην μεταλλική βάση θα είναι τοποθετημένο επίσης και το ψυγείο νερού ενώ οι μπαταρίες θα είναι 
τοποθετημένες στο πλαϊνό μέρος της βάσης σε ειδική υποδοχή. 

 

2.4.6 Συσσωρευτές Εκκίνησης – Φορτιστής 

Η συστοιχία των συσσωρευτών θα είναι κατάλληλη για ψυχρό ξεκίνημα και βαριά χρήση 

(βιομηχανικού τύπου), συμπεριλαμβανόμενων των συνδέσεων και καλυμμάτων ασφαλείας. 

Οι συσσωρευτές και ο φορτιστής θα έχουν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά για την εξυπηρέτηση του 

ζεύγους. 

Η χωρητικότητα των συσσωρευτών και η ισχύς του φορτιστή θα είναι τέτοια ώστε να δύναται να γίνουν 

τρεις (3) συνεχείς εκκινήσεις του Η/Ζ. 

 

2.4.7 Δεξαμενή Καυσίμου 
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Το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος θα συνοδεύεται από ενσωματωμένη στη βάση του δεξαμενή 
καυσίμου χωρητικότητας >85 λίτρων η οποία θα φέρει σωλήνα εξαερισμού, δείκτη στάθμης καυσίμου και 
βαλβίδα εκκένωσης. 

 

2.4.8 Πίνακας Αυτοματισμού & Ελέγχου 

Ο πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού του Η/Ζ θα φέρει μονάδα ελέγχου (controller) και θα έχει 
μορφή κατακόρυφου ερμαρίου με πόρτα επιθεωρήσεως με συσκευές και διάφορα όργανα ελέγχου και 
λειτουργίας. 

Ο πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού θα είναι ενσωματωμένος επί του Η/Ζ και θα φέρει τις κάτωθι 
συσκευές, εξαρτήματα, χειριστήρια και όργανα ελέγχου για την επίτευξη των λειτουργικών και 
ασφαλιστικών διατάξεων του Η/Ζ: 

Ο πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού του Η/Ζ θα φέρει εσωτερικά τα παρακάτω: 

1. Έναν αυτόματο τετραπολικό διακόπτη προστασίας της Ηλεκτρογεννήτριας, έναντι υπερφορτίσεως 
και βραχυκυκλώσεως CIRCUIT BREAKER κατάλληλης ισχύος – εντάσεως.  

2. ΄Ενα επικουρικό φορτιστή 12VDC. για την συντηρητική φόρτιση των συσσωρευτών που θα 
ρευματοδοτείται αυτόματα μέσω του πίνακα ελέγχου από το ρεύμα της ΔΕΗ,1-230V-50 HERTZ. 

3. Το σύστημα της αυτομάτου προθερμάνσεως του ψυκτικού υγρού του κινητήρα που θα 
ρευματοδοτείται αυτόματα μέσω του πίνακα ελέγχου από το ρεύμα της ΔΕΗ 1-230V-50 ΗΕRTZ,. 

4. Έναν επιτηρητή τάσεως του ρεύματος της ΔΕΗ που σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας 
της ποιότητας του ρεύματος έστω και στη μία φάση θα δίδει εντολή εκκινήσεως και αναλήψεως 
των φορτίων από το Η/Ζ. 

5. Τις κατάλληλες κλεμοσειρές και τους κατάλληλους ακροδέκτες για την είσοδο και έξοδο όλων των 
κυρίων και των βοηθητικών καλωδίων 

Επίσης στην εξωτερική όψη θα φέρει emergency stop (μανιτάρι). 

Μονάδα ελέγχου (controller) 

Στην πρόσοψη του ο πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου θα φέρει μονάδα ελέγχου (controller). 

 

H μονάδα ελέγχου (controller) θα φέρει τα παρακάτω μπουτόν: 

➢ START, STOP 
➢ Επιλογή AUTO, MANUAL, TEST 
➢ PROGRAM 
➢ Επιλογής 
H μονάδα ελέγχου (controller) θα αποτελεί τον προγραμματιστή εγκέφαλο λειτουργίας του Η/Ζ, ήτοι την 
ηλεκτρονική συσκευή που θα περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις ελέγχου, λειτουργίας και προστασίας του 
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους. 

 

H μονάδα ελέγχου (controller) θα φέρει οθόνη στην οποία θα απεικονίζονται οι κάτωθι παράμετροι: 

• Φορτίο σε αμπέρ της κάθε φάσης του Η/Ζ 

• Τάση σε Volt της κάθε φάση του Η/Ζ 

• Τάση σε Volt μεταξύ κάθε φάσης και ουδετέρου του Η/Ζ 

• Τάση σε Volt της κάθε φάσης του δικτύου της ΔΕΗ 

• Συχνότητα του Η/Ζ 
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• Θερμοκρασία νερού  

• Πίεση ελαίου 

• Τάση συσσωρευτών 

• Ώρες λειτουργίας 

• Στάθμη καύσιμου 

• Μετρητής KW (ενεργό ισχύς) 

• Μετρητής KVAR (άεργο ισχύς) 

• Μετρητής KVA (φαινόμενη ισχύς) 

• Συντελεστή ισχύος (p.f) 

• r.p.m 
 

Η μονάδα ελέγχου του Η/Ζ θα φέρει τους κατάλληλους MICROPROSSESSORS μέσω των οποίων θα 
επιτυγχάνονται: 

α. Η συνεχής επιτήρηση της τάσεως και των τριών φάσεων του ρεύματος της ΔΕΗ 

β. Σε περίπτωση διακοπής ή αλλοιώσεως της ποιότητας του ρεύματος της ΔΕΗ έστω και στην μία φάση 
του δικτύου αυτής: 

• Θα δίνει εντολή και θα ανοίγει (OΝ) τον μεταγωγικό διακόπτη της ΔΕΗ του πεδίου ισχύος και 
μεταγωγής 

• Θα εκκινεί αυτόματα το Η/Ζ 

• Θα δίνει εντολή και θα οπλίζει (ΟΝ) τον μεταγωγικό διακόπτη της ΔΕΗ και τα φορτία θα 
μετάγονται αυτόματα στο Η/Ζ 

γ. Μετά την αποκατάσταση του ρεύματος της ΔΕΗ και στις τρεις φάσεις θα δίνει: 

• Εντολή αναμεταγωγής των φορτίων από την Ηλεκτρογεννήτρια του Η/Ζ στο δίκτυο της ΔΕΗ 

• Θα διατηρεί την λειτουργία του Η/Ζ έως 5 λεπτά κατά μέγιστο για την ψύξη του πετρελαιοκινητήρα 

• Θα διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του Η/Ζ 
Όλες οι παραπάνω λειτουργίες θα πραγματοποιούνται μέσω μπουτόν. 

Επίσης μέσω μπουτόν θα επιτυγχάνεται: 

• Η σιώπηση της σειρήνας κινδύνου  
Συστήματα Προστασιών & Σημάνσεων 

Το Η/Ζ θα προστατεύεται αυτομάτως έναντι των κάτωθι κινδύνων και υπολειτουργιών: 

Α. ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ALARM ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Η/Ζ 

➢ Υποπιέσεσως του λιπαντέλαιου 
➢ Υπερθερμάνσεως του ψυκτικού υγρού 
➢ Υπερταχύνσεως-Υπερσυχνότητας  
➢ Χαμηλή στάθμη ψυκτικού υγρού 
➢ Βραχυκυκλώματος  
➢ Υπόταση / Υπέρταση 
➢ Υπερφόρτωση Η/Ζ 
➢ Κομβίο Emergency Stop 
➢ Υπερστροφία κινητήρα 
➢  

Β. ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ALARM 

➢ Αποτυχίας εκκινήσεως μετά την εξάντληση των 3 αυτομάτων προσπαθειών εκκινήσεως 
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➢ Υπερσυχνότητας 
➢ Υψηλή τάση συσσωρευτών 
➢ Χαμηλής στάθμης καυσίμου 
 

2.4.9 Επικοινωνία 

Το Η/Ζ θα φέρει τις παρακάτω θύρες επικοινωνίας για τον απόμακρο έλεγχο & παρακολούθηση του 
Η/Ζ: 

• RS232 για παρακολούθηση log event. 

• RS485 για σύνδεση σε σύστημα BMS που θα καλύπτει την μετάδοση όλων των alarm μέσω 
πρωτοκόλλου MODBUS-RTU. 

• Δικτυακή θύρα επικοινωνίας με ενσωματωμένο πρωτόκολλο SNMP 
 

2.4.10 Ηχομονωτικό περίβλημα 

To Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) να φέρει ηχομονωτικό περίβλημα σχεδιασμένο ειδικά για Η/Ζ 
και να προσφέρει πλήρη αντιδιαβρωτική / αντισκωριακή προστασία από οποιεσδήποτε κλιματολογικές 
συνθήκες, κατάλληλο για τοποθέτηση στο ύπαιθρο. Το ηχομονωτικό κάλυμμα να είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πιστοποιημένο σήμα ακουστικότητας 
(LWA). Το κάλυμμα να διαθέτει περσιδωτά ανοίγματα στην προσαγωγή αέρα ψύξεως / καύσεως και στην 
απαγωγή του θερμού αέρα του ψυγείου του κινητήρα, για τις κατάλληλες παροχές που απαιτούνται από 
τον κινητήρα. Μεταξύ αυτού και του εξωτερικού περιβλήματος θα παρεμβάλλεται ειδικό 
ηχοαπορροφητικό υλικό ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή στάθμη θορύβου 66dB/7m. Το ηχομονωτικό 
κάλυμμα να διαθέτει συνολικά θύρες πρόσβασης για την επιθεώρηση και συντήρηση του Η/Ζ. Οι θύρες 
αυτές να κλειδώνουν με κλειδαριά ασφαλείας έτσι ώστε να αποκλείεται η επέμβαση τρίτων και να μην 
απαιτείται η τοποθέτηση συστήματος συναγερμού. Το Η/Ζ να συνοδεύεται με σιγαστήρα για κατοικημένες 
περιοχές (Residential Type Silencer) τοποθετημένο εντός του καλύμματος, επιτυγχάνοντας με αυτό τον 
τρόπο την μέγιστη απορρόφηση του θορύβου της εξάτμισης. Τέλος, ο πίνακας ελέγχου του Η/Ζ να 
βρίσκεται εντός του ηχομονωτικού καλύμματος και επισκέψιμος μέσω κατάλληλων θυρών.  

2.4.11 Τοποθέτηση 
2.4.12  

Η τοποθέτηση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Η/Ζ μπορεί να γίνει στον εξωτερικό χώρο του 1ου 

ορόφου ή κατόπιν μελέτης του αναδόχου και συνεννόησης με τον Οργανισμό σε κάποιο άλλο πιο 

ενδεδειγμένο σημείο.  

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υλοποιήσουν ολοκληρωμένο σύστημα γείωσης. Τo 
σύστημα γείωσης θα υλοποιηθεί με γνώμονα την δημιουργία ενός ικανού δρόμου επιστροφής ηλεκτρικών 
κυμάτων και υπερτάσεων στην γη. 

Το σύστημα γείωσης θα συνδεθεί με τη γείωση του κτιρίου και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
παρακάτω: 

• Μπάρα γείωσης εγκατεστημένη επίτοιχα εντός του Data Center 

• Γείωση κάθε ενός εκ των racks του Data Center με την μπάρα γείωσης με την χρήση αγωγού 
χαλκού (Cu) 1x6mm2. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα συμπεριλάβουν στη προσφορά τους της διασύνδεση της μπάρας γείωσης 
στην κεντρική γείωση του κτηρίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με χαλκό 50mm2. 
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2.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

2.6.1. Περιγραφή Συστήματος Κλιματισμού 

Το σύστημα κλιματισμού θα αποτελείται από δυο μoνάδες κλιματισμού απολύτου ακριβείας 
(Close Control), εκ των οποίων η μια θα είναι η υφιστάμενη ( Liebert HPM S20 OA) και η άλλη θα είναι 
νέα και θα πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. 

Οι δυο μονάδες από τις οποίες θα αποτελείται το σύστημα κλιματισμού (υφιστάμενη & νέα) θα πρέπει να 
βρίσκονται σε αμφίδρομη επικοινωνία και να λειτουργούν σε συνδεσμολογία 1+1 ώστε να επιτυγχάνονται 
τα παρακάτω: 

• Εφεδρεία (Standby): Σε περιπτώσεις βλάβης ή alarm της μίας Μονάδας θα ενεργοποιείται 
αυτόματα η δεύτερη Μονάδα (ή η εφεδρική Μονάδα) εξασφαλίζοντας έτσι την ψύξη μέχρι 
αποκατάστασης της βλάβης. 

• Αλληλοκάλυψη (Cascade): Σε περιπτώσεις μη επάρκειας της μίας Μονάδας σε ψύξη θα 
ενεργοποιείται αυτόματα η δεύτερη Μονάδα (ή η εφεδρική Μονάδα) και όλες οι Μονάδες μαζί θα 
εργάζονται έτσι ώστε να ανταποκριθούν στα αυξημένα θερμικά φορτία. 

• Περιστροφή (Rotation): Για την ομοιόμορφη κατανομή του χρόνου λειτουργίας των Κλιματιστικών 
Μονάδων που απαρτίζουν το σύστημα κλιματισμού, θα δίνεται η δυνατότητα από το 
μικροεπεξεργαστή της επιλογής της ισοκατανομής των ωρών λειτουργίας αυτόματα, δηλαδή της 
εναλλαγής της εφεδρικής Κλιματιστικής Μονάδας σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση. 

• Τα μηχανήματα του κλιματισμού πρέπει να τροφοδοτούνται από διαφορετικές ανεξάρτητες 
παροχές το καθένα 

 

2.6.1.1 Νέα Κλιματιστική Μονάδα 

Η νέα Κλιματιστική Μονάδα θα πρέπει να είναι διακεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και η 
κατασκευή της θα είναι κατασκευή σειράς εργοστασίου και όχι πρωτότυπη ή πειραματική κατασκευή. 

 

2.6.1.2 Γενικά 

Η Κλιματιστική Μονάδα θα είναι αυτόνομη, απευθείας εκτόνωσης με απομακρυσμένο Αερόψυκτο 
Συμπυκνωτή, Ολικής Ψυκτικής Ισχύος/ Αισθητής Ψυκτικής Ισχύος τουλάχιστον 20,5kW / 20,5kW 
αντίστοιχα, σε συνθήκες αέρα επιστροφής στη Μονάδα 24°C / 50%RH και θερμοκρασία περιβάλλοντος 
46°C. Το printout του software διαστασιολόγησης εξοπλισμού που θα αποδεικνύει τα ανωτέρω θα πρέπει 
να υποβληθεί μαζί με την Τεχνική Προσφορά. Δηλώσεις ή επιστολές του κατασκευαστικού οίκου ή 
αντιπροσώπου αυτού δεν γίνονται αποδεκτές. 

Η Κλιματιστική Μονάδα θα είναι κατακόρυφου τύπου με έξοδο του ψυχρού αέρα από το επάνω μέρος της 
(Upflow) και την επιστροφή του θερμού αέρα από το εμπρόσθιο μέρος της χαμηλά. 

Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου οι διαστάσεις της εσωτερικής Κλιματιστικής Μονάδας δε θα 
πρέπει να υπερβαίνουν τις παρακάτω μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές: 

Πλάτος x Βάθος x Ύψος: 750 x 750 x 1950 (mm). 

 

2.6.1.3 Κέλυφος και Σκελετός 
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Το κέλυφος της Κλιματιστικής Μονάδας θα απαρτίζεται από διπλά χαλύβδινα ελάσματα τύπου 
sandwich με θερμο-ακουστικό μονωτικό υλικό μεταξύ των ελασμάτων (Class 0 κατά ISO 11822). Το 
εξωτερικό χαλύβδινο έλασμα θα είναι απόχρωσης Black με επικάλυψη εποξικής-πολυεστερικής ρητίνης 
(epoxy-polyester powder). Το πλαίσιο και ο σκελετός της Μονάδας θα είναι κατασκευασμένα από 
χαλύβδινα ελάσματα.  

Η πρόσβαση της Μονάδας για τον έλεγχο και λειτουργία της καθώς και την επίσκεψη για τη συντήρηση 
θα γίνεται αποκλειστικά από το εμπρόσθιο μέρος της Μονάδας. 

 

2.6.1.4 Συμπιεστής και Ψυκτικό Κύκλωμα 

Η Κλιματιστική Μονάδα θα είναι Μονού Ψυκτικού Κυκλώματος και θα φέρει ένα συμπιεστή 
τριφασικής τροφοδοσίας τύπου Scroll, κατάλληλο για οικολογικό ψυκτικό μέσο λειτουργίας R410A. Ο 
συμπιεστής θα φέρει θερμική προστασία επί της περιελίξεώς του, καθώς και πιεζοστάτες υψηλής και 
χαμηλής πίεσης (high & low pressure switch). 

Ο συμπιεστής θα είναι τοποθετημένος επάνω σε ελαστικά αντιδονητικά στηρίγματα έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η μετάδοση των κραδασμών στο κέλυφος της Μονάδας. 

Το ψυκτικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα (TXV), δοχείο υγρού (liquid 
receiver) καταλλήλων διαστάσεων με βαλβίδα ασφαλείας (safety valve), φίλτρο γραμμής υγρού (filter 
dryer), καθώς και δείκτη υγρού (sight glass). 

 

2.6.1.5 Ανεμιστήρας 

Η Κλιματιστική Μονάδα θα διαθέτει ένα (1) ανεμιστήρα τύπου EC Fan, ελεύθερης περιστροφής, 
μονής αναρρόφησης, απευθείας σύζευξης, με οπισθοκλύνοντα καμπύλα πτερύγια (backward curved 
blades). 

Ο ηλεκτροκινητήρας του εσωτερικού ανεμιστήρα της Κλιματιστικής Μονάδας θα είναι τριφασικής 
τροφοδοσίας με προστασία IP54. Το όλο σύστημα ανεμιστήρα-κινητήρα θα εδράζεται σε ενιαία βάση, 
πάνω σε αντιδονητικά στηρίγματα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση κραδασμών στο σκελετό και το 
κέλυφος της Κλιματιστικής Μονάδας. Ο ανεμιστήρας θα είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένος. Οι 
τριβείς του ανεμιστήρα-κινητήρα θα είναι αυτολιπαινόμενοι. 

Ο ανεμιστήρας της Μονάδας θα έχει μέγιστη παροχή αέρα 5750 m3/h στις ζητούμενες συνθήκες και στη 
ζητούμενη Ψυκτική Ισχύ. Ο θόρυβος της εσωτερικής Κλιματιστικής Μονάδας στην ανωτέρω παροχή αέρα 
δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 55dB(A) (SPL στα 2m ελεύθερο πεδίο, με ανεμιστήρα και 
συμπιεστή σε λειτουργία). Το printout του software διαστασιολόγησης εξοπλισμού, αλλά και τα στοιχεία 
του εκπεμπόμενου θορύβου ανά οκτάβα (από 31,5Hz έως και 8000Hz) όπως αυτά προκύπτουν από το 
software διαστασιολόγησης εξοπλισμού, που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, θα πρέπει να υποβληθούν μαζί 
με την Τεχνική Προσφορά. Δηλώσεις ή επιστολές του κατασκευαστικού οίκου ή αντιπροσώπου αυτού δεν 
γίνονται αποδεκτές. 

2.6.1.6 Εξατμιστής 

Ο εξατμιστής (στοιχείο θερμικής επεξεργασίας του αέρα) της Κλιματιστικής Μονάδας θα είναι 
απευθείας εκτόνωσης και θα είναι κατασκευασμένο από χάλκινους σωλήνες με πτερύγια αλουμινίου 
στερεωμένα στους σωλήνες με μηχανική εκτόνωση (Mechanically Bonded). Το στοιχείο θα διαθέτει ειδική 
αντιδιαβρωτική προστασία με κατάλληλη ακρυλική βαφή (hydrofile styrol acrylic paint). Επίσης το 
στοιχείο θα είναι μεγάλης επιφάνειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο μεγάλος λόγος αισθητής θερμότητας 
(SHR=1) στις προδιαγραφόμενες συνθήκες. 
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2.6.1.7 Ηλεκτρικές Αντιστάσεις Αναθέρμανσης 

Η κάθε Κλιματιστική Μονάδα θα διαθέτει ηλεκτρικές αντιστάσεις αναθέρμανσης ισχύος 
τουλάχιστον 5,85kW μετά το ψυκτικό στοιχείο, που θα λειτουργούν αυτόματα όταν η θερμοκρασία του 
αέρα πέφτει κάτω από ορισμένα όρια ή όταν η σχετική υγρασία ανεβαίνει πάνω από τα καθορισμένα 
όρια. Οι αντιστάσεις θα τίθενται εκτός λειτουργίας αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης. 

2.6.1.8 Φίλτρο 

Το φίλτρο της Κλιματιστικής Μονάδας θα είναι κυματοειδούς μορφής (folded structure) σε 
χαρτονένιο πλαίσιο. Η απόδοση του φίλτρου θα είναι G4 κατά CN EN779 (ή EU4 σύμφωνα με την ισάξια 
πιστοποίηση Eurovent EU4/5). Το φίλτρο θα είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να αφαιρείται εύκολα. 

2.6.1.9 Ηλεκτρικός Πίνακας 

Ο Ηλεκτρικός Πίνακας της Μονάδας θα είναι κατασκευασμένος κατά 204-1 IEC. Επίσης θα φέρει μικρο-

αυτόματους ράγας για τα επιμέρους εξαρτήματα αυτής και απομονωμένο σύστημα 24V. Η Μονάδα θα 

φέρει στη μπροστινή θέση του Ηλεκτρικού Πίνακα γενικό αποζεύκτη ισχύος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 

πλήρης απομόνωση της Μονάδας και των εξαρτημάτων αυτής σε περίπτωση που απαιτείται. 

2.6.1.10 Σύστημα Ελέγχου 

Η Κλιματιστική Μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με Σύστημα Ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης 

συναγερμών με μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα ρυθμίζει τις λειτουργίες της Μονάδας σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του χώρου και θα εξασφαλίζει έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία της.  

Το Σύστημα Ελέγχου θα απαρτίζεται από την ηλεκτρονική πλακέτα με τον μικροεπεξεργαστή και ενός 

EPROM που θα περιέχει το λογισμικό που θα ελέγχει πλήρως όλες τις λειτουργίες της Κλιματιστικής 

Μονάδας καθώς επίσης και Οθόνη (back-lit Display) Ενδείξεων Λειτουργίας (στο εσωτερικό μέρος της 

μονάδας. Η επικοινωνία του μικροεπεξεργαστή θα γίνεται μέσω θύρας Ethernet η οποία θα επιτρέπει τη 

σειριακή διασύνδεση των δύο Μονάδων. 

Ο μικροεπεξεργαστής της Κλιματιστικής Μονάδας θα διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης και 

απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω ξηρών επαφών (volt free contacts). 

 

 

2.6.1.11 Επικοινωνία 

Η Κλιματιστική Μονάδα θα φέρει ενσωματωμένη μία (1) ενιαία κάρτα επικοινωνίας η οποία θα 
υποστηρίζει τα παρακάτω πρωτόκολλα: 

• SNMP 

• BACnet 

• MODBUS 

Η παραπάνω κάρτα επικοινωνίας θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία μέσω δυο εκ 
των παραπάνω αναφερόμενων πρωτοκόλλων (2 enabled protocols). 

2.6.1.12 Αερόψυκτος Συμπυκνωτής 

Η κάθε Κλιματιστική Μονάδα θα συνοδεύεται από ένα (1) Αερόψυκτο Συμπυκνωτή μονοφασικής 
τροφοδοσίας ο οποίος θα φέρει τουλάχιστον ένα (1) αξονικό ανεμιστήρα για αύξηση της αξιοπιστίας του 
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συστήματος Κλιματισμού σε περίπτωση βλάβης σε στοιχείο του ενός ανεμιστήρα. Ο Αερόψυκτος 
Συμπυκνωτής θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένος ώστε το σύστημα εσωτερικής Κλιματιστικής 
Μονάδας – εξωτερικού Αερόψυκτου Συμπυκνωτή να παρέχει την απαιτούμενη Αισθητή Ψυκτική Ισχύ των 
20,5kW στις ζητούμενες από τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές συνθήκες. 

Ο Αερόψυκτος Συμπυκνωτής θα είναι κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση σε απόσταση γεωδαιτικού 
ύψους από -8m έως και +30m και ισοδύναμου μήκους σωληνώσεων έως και 50m σε σχέση με την 
εσωτερική Κλιματιστική Μονάδα, χωρίς μείωση της Ψυκτικής Ισχύος του συστήματος κλιματισμού στις 
ζητούμενες συνθήκες. Είναι απαραίτητο το ανωτέρω να αναγράφεται σαφώς και να τεκμηριώνεται από τα 
Τεχνικά Εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου. Δηλώσεις ή επιστολές του κατασκευαστικού οίκου ή 
αντιπροσώπου αυτού δεν γίνονται αποδεκτές. 

Ο Αερόψυκτος Συμπυκνωτής θα είναι συναρμολογημένος, πλήρως δοκιμασμένος και πρεσαρισμένος 
στο εργοστάσιο κατασκευής. Επιπλέον θα είναι κατασκευασμένος από χαλκοσωλήνες με πτερύγια 
αλουμινίου τα οποία θα είναι μηχανικά εκτονωμένα πάνω στους σωλήνες (Mechanically Bonded). Επίσης 
ο Αερόψυκτος Συμπυκνωτής θα διαθέτει βάνες αποκοπής (shut-off valves) στην προσαγωγή και την 
επιστροφή του. 

Ο Αερόψυκτος Συμπυκνωτής θα είναι εξοπλισμένος με Fan Speed Control έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
αυξομείωση των στροφών των κινητήρων των ανεμιστήρων του από 0% έως 100%. Με τον τρόπο αυτό 
θα εξασφαλίζεται η σταθερή θερμοκρασία συμπύκνωσης, η οποία θα πρέπει να είναι < 60°C στις 
ζητούμενες συνθήκες. 

Το σύστημα εσωτερικής Κλιματιστικής Μονάδας – εξωτερικού Αερόψυκτου Συμπυκνωτή θα είναι ικανό να 
λειτουργήσει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από –20°C έως +46°C χωρίς μείωση της Ψυκτικής του 
Ισχύος. Είναι απαραίτητο το ανωτέρω να αναγράφεται σαφώς και να τεκμηριώνεται από τα Τεχνικά 
Εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου. Δηλώσεις ή επιστολές του κατασκευαστικού οίκου ή 
αντιπροσώπου αυτού δεν γίνονται αποδεκτές. 

2.6.1.13 Πιστοποιήσεις 

Η Κλιματιστική Μονάδα θα είναι πλήρως συναρμολογημένη και ελεγμένη στο εργοστάσιο 

παραγωγής και θα φέρει πιστοποιητικά Ποιοτικού Ελέγχου στη γραμμή παραγωγής. Επίσης θα είναι 

σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ασφάλειας.  

Συγκεκριμένα η Κλιματιστική Μονάδα και ο Αερόψυκτος Συμπυκνωτής θα φέρουν σήμανση CE Mark και 
θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/42/EC, 2004/108/EC, 
2006/95/EC, 97/23/EC. 

Το εργοστάσιο παραγωγής της Κλιματιστικής Μονάδας θα διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις: 

• ISO 9001:2008 

• ISO 14001:2004 

• ISO 50001:2011 

• OHSAS 18001:2007 

 

2.6.2 Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν την πλήρη και ολοκληρωμένη εγκατάσταση 

(προμήθεια υλικών, μεταφορά και εγκατάστασή τους) τόσο της νέας μονάδας του Συστήματος 
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Κλιματισμού Close Control όσο και της μεταφοράς της υφιστάμενης μονάδας του Συστήματος 

Κλιματισμού Close Control σύμφωνα με τα παρακάτω. 

Η νέα μονάδα και η υφιστάμενη του συστήματος Close Control θα εγκατασταθούν στον θερμό διάδρομο 

του Data Center (χώρος επέκτασης). 

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση αυτοψίας στο χώρο εγκατάστασης του Data Center 

αλλά και στον χώρο της ταράτσας του κτηρίου όπου θα εγκατασταθεί ο αερόψυκτος συμπυκνωτής. 

Η εγκατάσταση της νέας Κλιματιστικής Μονάδας θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι: 

Για την νέα Μονάδα: 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ψυκτικού δικτύου από χαλκοσωλήνα διατομής 3/4" 
(γραμμή αερίου) και 5/8" (γραμμή υγρού) συμπεριλαμβανομένων όλων των μικροϋλικών 
στήριξης.  

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μόνωσης τύπου ARMAFLEX 9/18 σε όλο το μήκος της 
γραμμής αερίου του ψυκτικού δικτύου. 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μόνωσης τύπου ARMAFLEX 9/15 σε όλο το μήκος της 
γραμμής αερίου του ψυκτικού δικτύου. 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση αντεπίστροφης βαλβίδας διατομής 5/8" στη γραμμή 
υγρού.  

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση αντεπίστροφης βαλβίδας διατομής 3/4" στη γραμμή 
αερίου. 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός φίλτρου υγρού με μία ψυκτική βάνα διατομής 5/8" 
στη γραμμή υγρού (σετ).  

• Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης από σωλήνα PVC Ø32 για σύνδεση στην εσωτερική 
Κλιματιστική Μονάδα.  

• Σύνδεση της αποχέτευσης της εσωτερικής Κλιματιστικής Μονάδας. 

• Πρεσάρισμα του ψυκτικού δικτύου με άζωτο. / Δημιουργία κενού. 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ψυκτέλαιου κατάλληλων προδιαγραφών. 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ψυκτικού μέσου λειτουργίας R410Α. 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση καλωδίου NYY 5x10mm2 για την ηλεκτρική τροφοδοσία 
της εσωτερικής Κλιματιστικής Μονάδας. 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση καλωδίου NYY 3x2,5mm2 για ηλεκτρολογική σύνδεση του 
Αερόψυκτου Συμπυκνωτή με την εσωτερική Κλιματιστική Μονάδα. 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μεταλλικής βάσης κατάλληλου ύψους για την έδραση της 
εσωτερικής Κλιματιστικής Μονάδας. 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τσιμεντένιων blocks για την έδραση του Αερόψυκτου 
Συμπυκνωτή. 

• Μεταφορά του εξοπλισμού και εναπόθεσή του στην τελική θέση εγκατάστασης. 

• Πλήρωση με ψυκτικό μέσο λειτουργίας, δοκιμές, εκκίνηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Για την Υφιστάμενη Μονάδα: 

• Απενεργοποίηση της μονάδας. 

• Συλλογή του ψυκτικού μέσου σε φιάλες. 

• Μεταφορά της μονάδας στην νέα θέση εγκατάστασης στον χώρο της επέκτασης του Data Center 
στον θερμό διάδρομο. 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ψυκτικού δικτύου από χαλκοσωλήνα διατομής 3/4" 
(γραμμή αερίου) και 5/8" (γραμμή υγρού) συμπεριλαμβανομένων όλων των μικροϋλικών στήριξης 
για την επέκταση των υφιστάμενων σωληνώσεων. 



ΑΔΑ: ΩΡΚ746ΨΧΞ5-ΔΜ2



 48 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μόνωσης τύπου ARMAFLEX 9/18, για την μόνωση των 
σωληνώσεων επέκτασης της γραμμής αερίου του ψυκτικού δικτύου. 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μόνωσης τύπου ARMAFLEX 9/15, για την μόνωση των 
σωληνώσεων επέκτασης της γραμμής αερίου του ψυκτικού δικτύου. 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σωλήνα PVC Ø32 για την επέκταση του δικτύου 
αποχέτευσης της εσωτερικής μονάδας.  

• Σύνδεση της αποχέτευσης της εσωτερικής Κλιματιστικής Μονάδας. 

• Πρεσάρισμα του ψυκτικού δικτύου με άζωτο. / Δημιουργία κενού. 

• Πλήρωση της μονάδας με το ψυκτικό μέσο. 

 

2.6.3 Σύστημα Αεραγωγών 

Για την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 

συμπεριλάβουν στην προσφορά τους σύστημα αεραγωγών κατασκευασμένο από γαλβανισμένη 

λαμαρίνας πάχους 0.8mm το οποίο θα φέρει κατάλληλα στόμια για την προσαγωγή του αέρα στα racks. 

Το σύστημα αεραγωγών θα είναι κοινό και θα ξεκινά από το σημείο προσαγωγής των μονάδων. Η 

σύνδεση στων κομματιών από τα οποία θα αποτελείται το σύστημα αεραγωγών θα είναι συρταρωτού 

τύπου. 

2.6.4 Σύστημα Διαρροής Νερού 

Στο δάπεδο του Data Center, στον χώρο γύρω από τις μονάδες του συστήματος κλιματισμού θα 

εγκατασταθούν τέσσερις συνολικά αισθητήρες ανίχνευσης διαρροής νερού. Οι αισθητήρες διαρροής 

νερού θα συνδεθούν ανά δυο στις δυο μονάδες κλιματισμού και θα ενημερώνουν σε περίπτωση 

διαρροής μέσω της κλιματιστικής μονάδας στην οποία βρίσκονται συνδεδεμένοι. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σημειώνεται ότι στο χώρο του Data Center υπάρχει ήδη εγκατεστημένη  ως εφεδρική 

και μια κλιματιστική μονάδα LG Smart Inverter 18.000 BTU. Ο ανάδοχος θα αναλάβει 

οποιεσδήποτε εργασίες χρειαστούν, για την παραμονή της εσωτερικής μονάδας της στην θέση 

που είναι ήδη.  

 

2.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Για τις ανάγκες του Data Center οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα προμηθεύσουν και θα εγκαταστήσουν 

αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης πλήρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαραίτητων πυράντοχων καλωδιώσεων για την ορθή λειτουργία του. 

2.7.1 Πίνακας Πυρανίχνευσης 

Έξω από τον χώρο του Data Center θα τοποθετηθεί τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης-
κατάσβεσης. 

Ο πίνακας θα είναι τριών ζωνών και θα έχει σχεδιασθεί ειδικά για να προστατεύει στεγασμένους χώρους 
που στεγάζουν ακριβό, ή αναντικατάστατο εξοπλισμό. 

Ο πίνακας θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω πρότυπα: 

• EN 12094-1 

• EN54 Part 2 και 4 
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• Σήμανση CE 

Ο πίνακας θα φέρει δίχρωμη οθόνη γραφικών 128 x 64 pixel που θα απεικονίζει στον χρήστη όλες τις 
πληροφορίες για την λειτουργία του. 

Επίσης θα περιλαμβάνει μία pull-down πρόσοψη με χειροκίνητο κουμπί απελευθέρωσης και δύο 
διακόπτες για την πρόσβαση σε λειτουργίες του πίνακα και εναλλαγή μεταξύ της αυτόματης / 
χειροκίνητης λειτουργίας. 

2.7.2 Συμβατικός φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής ορατού καπνού 

Εντός του χώρου του Data Center θα εγκατασταθεί ό απαραίτητος αριθμός φωτοηλεκτρικών 

ανιχνευτών. Η αρχή λειτουργίας του κάθε ανιχνευτή θα στηρίζεται σε ηλεκτρονική διάταξη 

THERMISTORS (μετρήσεως και συγκρίσεως). Ο ανιχνευτής θα είναι ηλεκτρονικού τύπου η δε 

επαναφορά του σε ηρεμία θα γίνεται χωρίς την αντικατάσταση κανενός στοιχείου. 

Οι φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές ορατού καπνού θα φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σήμανση CE. 

2.7.3 Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής 

Εντός του χώρου του Data Center θα εγκατασταθεί ό απαραίτητος αριθμός θερμοδιαφορικών 
ανιχνευτών. 

Ο θερμοδιαφορικός ανιχνευτής θα διαθέτει έξοδο για φωτεινό επαναλήπτη και θα εξασφαλίζει την εύκολη 
συντήρηση του οπτικού του ανακλαστήρα. 

Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές ορατού καπνού θα φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις τις 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σήμανση CE. 

2.7.4 Βάσεις ανιχνευτών 

Κάθε ένας εκ των ανιχνευτών θα εγκατασταθεί επί ειδικής βάσης η οποία θα πρέπει να φέρει 

σήμανση CE. 

 

2.7.5 Κομβίο απενεργοποίησης κατάσβεσης 

Εκτός του Data Center και πλησίον της θέσης εγκατάστασης του πίνακα κατάσβεσης θα 
εγκατασταθεί κομβίο απενεργοποίησης για την χειροκίνητη παύση της λειτουργίας του συστήματος 
κατάσβεσης. Το κομβίο απενεργοποίησης  κατάσβεσης θα συνδέεται απευθείας με τον τοπικό πίνακα 
κατάσβεσης. 

2.7.6 Φαροσειρήνα ένδειξης Προ-συναγερμού (Pre Alarm) 

Εκτός του Data Center και πάνω από την πόρτα αυτού, θα εγκατασταθεί φαροσειρήνα ένδειξης 
Προ-συναγερμού (Pre Alarm). Η φαροσειρήνα θα παρέχει ηχητική και φωτεινή ειδοποίηση όταν το 
σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Προ-συναγερμού. 

2.7.7 Φωτιστικό Ένδειξης Κινδύνου 

Εκτός του Data Center και πάνω από την πόρτα αυτού, θα εγκατασταθεί φωτιστικό ένδειξης 
κινδύνου το οποίο θα προειδοποιεί ότι το σύστημα πυρόσβεσης βρίσκεται σε κατάσταση εκκένωσης. 

2.7.8 Γεννήτριες κατάσβεσης 
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Εντός του χώρου του Data Center θα εγκατασταθούν γεννήτριες κατάσβεσης με κατασβεστικό 
αέριο aerosol κατάλληλο για εγκατάσταση σε Data Center.  

Κάθε γεννήτρια aerosol θα είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο ενεργοποιητή για την εκκίνηση της. 

Κάθε γεννήτρια aerosol θα είναι μεταλλικός κύλινδρος υπό ατμοσφαιρική πίεση. 

Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από έγκριση του Πυροσβεστικού Σώματος στην οποία θα 
αναφέρεται ξεκάθαρα ότι μετά από κατάκλυση δεν υπάρχει τοξική επικινδυνότητα. Οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει στην προσφορά τους να συμπεριλάβουν την συγκεκριμένη έγκριση. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους τον κατάλληλο αριθμό 
φιαλών για τον όγκο του κυρίως χώρου του Data Center. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν στην προσφορά τους και την αντίστοιχη τεκμηρίωση. 

 

2.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS CONTROL) 

Για τις ανάγκες του Data Center θα εγκατασταθεί σύστημα Access Control με μία κεντρική μονάδα 
- καρταναγνώστης αφής stand alone-network 1 θύρας (Εισόδου/Εξόδου), κατάλληλο και για μεγάλης 
κλίμακας εγκαταστάσεις. ώστε να υπάρχει ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση. Το σύστημα 
ελέγχου πρόσβασης θα προσφέρει προηγμένες λειτουργίες επίβλεψης του δικτύου Access Control με 
χωρητικότητα 16000 χρηστών & 32000 συμβάντων και διατήρηση συμβάντων χωρίς τροφοδοσία για 60 
ημέρες. Το σύστημα θα επεκτείνεται δικτυακά σε διασύνδεση 254 μονάδων και θα προσφέρει δυνατότητα 
επικοινωνίας TCP/IP. 

Η παραπάνω μονάδα θα είναι τύπου proximity και θα δίνει εντολή στον ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης 
θύρας. 

2.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ DATA CENTER 

Ο χώρος του Data Center φέρει εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης συνθηκών 
περιβάλλοντος του Data Center τύπου CM-2. Για την παρακολούθηση των βασικών παραμέτρων 
λειτουργίας του DATA CENTER θα πρέπει στο παραπάνω σύστημα παρακολούθησης συνθηκών 
περιβάλλοντος να γίνει προσθήκη & εγκατάσταση δυο αισθητήρων υγρασίας και δυο θερμοκρασίας 
(προμήθεια και εγκατάσταση του αναδόχου). Επιπλέον στο παραπάνω σύστημα παρακολούθησης θα 
πρέπει να γίνει προσθήκη μια κάμερας IP για την διαρκή καταγραφή του χώρου (προμήθεια και 
εγκατάσταση του αναδόχου). Η κάμερα θα είναι σταθερού τύπου και θα συνοδεύεται από λογισμικό 
καταγραφής το οποίο θα εγκατασταθεί σε Η/Υ το οποίο θα παρέχει ο ΕΛΓΑ. 

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ -  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

 Εκτέλεση εργασιών αναδόχου 

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας  
προς αποφυγή ατυχημάτων του προσωπικού  ή τρίτων, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου μέτρου 
προς αποφυγή ζημιών στους χώρους των εκτελουμένων εργασιών και στους υπολοίπους χώρους του 
κτηρίου.   
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Θα λάβει  όλα τα μέτρα ασφάλειας &  προστασίας των  συσκευών ( πχ.  Servers,  racks,switches),  
γραφείων  και εγγράφων που υπάρχουν στο computer room , με χρήση ειδικών  υλικών για την 
επικάλυψη και προστασία τους . 

Οι εργασίες  λόγω λειτουργίας των Υπηρεσιών θα πραγματοποιούνται  εκτός από πρωινές ώρες  πιθανά  
και  απογευματινές, και  σε ειδικές περιπτώσεις και  Σαββατοκύριακο.   Θα γίνεται  πάντα  συνεννόηση  
με  τις  αρμόδιες Υπηρεσίες  του  ΕΛΓΑ. 

Οι  εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τη μικρότερη δυνατή διακοπή στη λειτουργία των υποδομών. 
Επιθυμητό είναι να μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς διακοπή στη λειτουργία υποδομών . Ο 
υποψήφιος θα πρέπει στην προσφορά του να τεκμηριώσει αναλυτικά τη συγκεκριμένη δυνατότητα. 

Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να  προσαρμόζει τις εργασίες του συνεργείου 
σύμφωνα  με τις  υποδείξεις της υπηρεσίας και ανάλογα με τι ανάγκες που θα προκύψουν από τις 
δραστηριότητες του. 

 Χρόνος υλοποίησης και παράδοσης του έργου 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να παραδώσει  ολοκληρωμένο το έργο, τρείς (3) μήνες μετά την 

υπογραφή της σύμβασης.    

 Παραλαβή Έργου 

 Η Οριστική Παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο Ανάδοχος του Έργου 

ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες, θέσει σε λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού, εκτελέσει 

δοκιμές  λειτουργικότητας και στη συνέχεια συμπληρωθούν δέκα  (10) ημέρες συνεχούς και 

απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση βλάβης ή 

προβλήματος κατά την εκτέλεση των δοκιμών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

αντικατάστασης ή αποκατάστασης της λειτουργικότητας του εξοπλισμού. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας η οποία ορίζεται σε δύο (2) έτη, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει δωρεάν πλήρη εγγύηση και υποστήριξη του εξοπλισμού και των 

υποδομών συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης βλαβών, ανταλλακτικών 

και αναλώσιμων όπως πχ φίλτρα καθαρισμού και συσσωρευτές. 

 

4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Παρακάτω ακολουθούν οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό και τις 
ζητούμενες εργασίες. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει υπό ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν τους 
παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης συμπληρωμένους. Για κάθε σημείο συμμόρφωσης θα πρέπει να 
γίνεται Παραπομπή (Παράγραφος, Σελίδα, κλπ) σε αντίστοιχο τμήμα της Τεχνικής Προσφοράς η οποία 
θα περιλαμβάνει Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού και 
της εγκατάστασης, printouts του software διαστασιολόγησης εξοπλισμού (όπου απαιτείται), 
πιστοποιητικά κλπ. 

Για τη συμπλήρωση των παρακάτω ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ θα πρέπει να ακολουθηθούν οι 
παρακάτω οδηγίες: 
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• Στη Στήλη «Περιγραφή / Προδιαγραφές», περιγράφονται αναλυτικά οι προς συμμόρφωση τεχνικοί 
όροι και υποχρεώσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 

• Αν στη στήλη «Απαίτηση» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος 
σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Αν η στήλη «Απαίτηση» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η 
προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους 
όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται. 

 

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

• Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τμήμα της Τεχνικής 
Προσφοράς η οποία θα περιλαμβάνει Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές 
περιγραφές του εξοπλισμού και της εγκατάστασης, printouts του software διαστασιολόγησης 
εξοπλισμού, πιστοποιητικά κλπ, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 
στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. 

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η 

απάντηση θεωρείται αρνητική. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.1 Εισαγωγή 

1.1.1 

Πριν την κατάθεση των προσφορών 

τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει 

να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στον 

υφιστάμενο χώρο και να λάβουν γνώση 

των συνθηκών υλοποίησης του έργου, 

καθώς και βεβαίωση πραγματοποίησης 

αυτοψίας που θα συμπεριλαμβάνεται 

στο φάκελο της τεχνικής τους 

προσφοράς 

ΝΑΙ   

1.1.2 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 
ΝΑΙ   

1.1.3 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 

διαθέτουν κατάλληλη δομή για τον 

σχεδιασμό και εκτέλεση εργασιών 

αναβάθμισης ή κατασκευής υποδομών 

Data Center η οποία θα πρέπει να 

υποβληθεί με σαφήνεια στην προσφορά 

τους (παρουσίαση εταιρείας & 

οργανόγραμμα, πίνακα με αντίστοιχα 

έργα που έχει αναλάβει). 

NAI   

1.2 Εγγύηση 

1.2.1 

Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να 

προσκομίσει μετά το πέρας της 

κατασκευής των υποδομών και του 

εξοπλισμού του νέου Data Center 

γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 

διάρκειας 24 μηνών. 

ΝΑΙ   

1.2.2 

Μετά το τέλος της εγγύησης καλής 

λειτουργίας ο ΕΛ.Γ.Α. θα έχει το δικαίωμα 

διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο για 

επέκταση της εγγύησης καλής λειτουργίας 

και υπογραφή σύμβασης υποστήριξης-

συντήρησης του εξοπλισμού. 

Για δύο (2) 

χρόνια 
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2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ DATA CENTER – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

2.1 

Στον υφιστάμενο χώρο του Data Center 

θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι 

παρακάτω αποξηλώσεις: 

• Αποξήλωση της ψευδοροφής 

του Data Center. 

• Αποξήλωση της υφιστάμενης 

τοιχοποιίας χωρίσματος 

μελαμίνης. Η συγκεκριμένη 

αποξήλωση αφορά μόνο τον 

τοίχο του θερμού διαδρόμου 

των racks.  

• Αποξήλωση της ψευδοροφής 

στον χώρο που θα 

πραγματοποιηθεί η επέκταση. 

• Αποξήλωση των φωτιστικών 

σωμάτων τα οποία βρίσκονται 

εγκατεστημένα στην ψευδοροφή 

του Data Center. 

• Αποξήλωση της υφιστάμενης 

πόρτας του Data Center. 

• Αποξήλωση του υφιστάμενου 

συστήματος πυρανίχνευσης 

πυρόσβεσης. 

• Αποξήλωση της εσωτερικής 

τοιχοποιίας (πρόβολος) 

αριστερά από την πόρτα 

εισόδου του Data Center. 

Όσα από τα παραπάνω υλικά κριθούν 

χρήσιμα θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο 

σε χώρο εντός του κτηρίου που θα του 

υποδειχθεί. Όλα τα υπόλοιπα 

αποξηλωθέντα υλικά θα απομακρυνθούν 

με την χρήση ειδικού κάδου που θα φέρει ο 

ανάδοχος και θα διατηρήσει στο έργο σε 

όλη την διάρκεια του. 

 

ΝΑΙ   
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3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

3.1 Γενικά 

3.1.2 

Ο χώρος του Data Center έχει 

διαστάσεις 4000x4000 (mm) 

περίπου.  

Παρακάτω περιγράφονται οι κατ’ 

ελάχιστον απαιτήσεις υλοποίησης 

των οικοδομικών εργασιών: 

ΝΑΙ   

3.1.3 

Τοιχοποιία: 

Η νέα τοιχοποιία θα κατασκευασθεί 

σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές 

προδιαγραφές: 

• Γυψοσανίδες: 2 πυράντοχες 

γυψοσανίδες, πάχους 12,5 

mm (2+0) 

• Σκελετός: μεταλλικός 

ανισόπεδος σκελετός 

(περιμετρικό, κανάλι), σε 

κανονική διάταξη 

• Μόνωση: πετροβάμβακας, 

πυκνότητας 50 kg/m3 και 

πάχους 50 mm 

• Ανάρτηση: ταχεία ανάρτηση 

Τ, σε κανονική διάταξη 

• Αρμολόγηση: 

FUGENFUELLER και 

δικτυωτή υαλοταινία αρμού 

 

ΝΑΙ   

3.1.4 

Η Νέα τοιχοποιία της επέκτασης θα 

κατασκευασθεί σύμφωνα με τις 

παρακάτω προδιαγραφές: 

ΝΑΙ   
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• Γυψοσανίδες: 4 πυράντοχες 

γυψοσανίδες, πάχους 12,5 

mm (2+2) 

• Σκελετός: μεταλλικός 

ανισόπεδος σκελετός 

(περιμετρικό, κανάλι), σε 

κανονική διάταξη 

• Μόνωση: πετροβάμβακας, 

πυκνότητας 50 kg/m3 και 

πάχους 50 mm 

• Ανάρτηση: ταχεία ανάρτηση 

Τ, σε κανονική διάταξη 

• Αρμολόγηση: 

FUGENFUELLER και 

δικτυωτή υαλοταινία αρμού 

Η νέα τοιχοποιία της επέκτασης του 

υπό διαμόρφωση Data Center θα 

πρέπει να βαφεί με δυο στρώσεις 

πλαστικό χρώμα και από τις δυο 

πλευρές. 

 

3.1.4 

Βάψιμο: 

Όλη η περιμετρική νέα τοιχοποιία 

καθώς και η οροφή του υπό 

διαμόρφωση Data Center θα πρέπει 

να βαφεί με δυο στρώσεις πλαστικό 

χρώμα. Η νέα τοιχοποιία της 

επέκτασης του υπό διαμόρφωση 

Data Center θα πρέπει να βαφεί με 

δυο στρώσεις πλαστικό χρώμα και 

από τις δυο πλευρές. 

ΝΑΙ   
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3.2 Πόρτες 

3.2.1 

Στον χώρο του Data Center θα 

εγκατασταθεί μια (1) νέα πόρτα 

ενδεικτικών διαστάσεων 900x2150 

(mm). Η νέα πόρτα θα εγκατασταθεί 

στο σημείο όπου αυτή τη στιγμή είναι 

εγκατεστημένη η υφιστάμενη πόρτα. 

ΝΑΙ   

3.2.2. 

Η πόρτα θα πρέπει να είναι 

πυράντοχη με χρόνο πυραντοχής 60 

λεπτά (REI 60) 

ΝΑΙ   

3.2.3. 

Η πόρτα θα φέρει υάλινο φεγγίτη, 

μπάρα πανικού από μέσα προς τα 

έξω και μηχανισμό επαναφοράς. 

Δυνατότητα της πόρτας, να  

συνεργάζεται με σύστημα access  

control και η μπάρα πανικού θα 

ελέγχει την κλειδαριά με το 

κατάλληλο εξάρτημα συνεργασίας με 

το access  control . 

ΝΑΙ   

3.3 Πυροφραγμοί 

3.3.1 

Στα σημεία όπου καλώδια, 

σωληνώσεις ή οτιδήποτε άλλο 

διαπερνούν πυράντοχους τοίχους, 

οροφές ή δάπεδα και έχει σκοπό τη 

διατήρηση της απαιτούμενης 

πυραντοχής των δομικών στοιχείων 

(υφιστάμενη και νέα τοιχοποιία). 

ΝΑΙ   
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4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

4.1. Γενικά    

4.1.1 

Το σύστημα διανομής ισχύος εντός 

του Data Center θα εξασφαλίζει 

διπλή τροφοδοσία (Dual Bus) και θα 

αποτελείται από δυο ανεξάρτητες 

γραμμές τροφοδοσίας στο εξής 

σύστημα Α & σύστημα Β. 

ΝΑΙ   

4.1.2 

Η ηλεκτρική τροφοδοσία (παροχή 

ΔΕΗ) του Data Center θα 

πραγματοποιηθεί από τον γενικό 

πίνακα του κτηρίου ο οποίος 

βρίσκεται στο ισόγειο μέσω 

υφιστάμενης ηλεκτρικής παροχής 

από αυτόματο ισχύος 3x100A και 

της αντίστοιχης υφιστάμενης 

καλωδίωσης ισχύος. 

ΝΑΙ   

 

Tο Data Center θα τροφοδοτηθεί 

και με παροχή από το νέο 

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) 

ισχύος 42kVA (Standby Power) 

ΝΑΙ   

4.2. Κεντρικός Πίνακας Data Center 

4.2.1. 

Ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας του 

Data Center θα είναι μεταλλικός, 

τύπου πεδίου και θα διαθέτει 

εμπρόσθια μεταλλική μετόπη 

ΝΑΙ   

4.2.2. 

Θα διαθέτει ενσωματωμένη βάση 

18cm και θα φέρει στην πόρτα του 

πολυόργανο για την ένδειξη των 

ακολούθων ηλεκτρικών μεγεθών: 

τάση, ρεύμα, συχνότητα, ισχύς, 

cos(φ) για κάθε μια από τις τρεις 

φάσεις. 

ΝΑΙ   
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4.2.3. 

Προκειμένου να γίνεται προσθήκη 

επιπλέον ενεργού εξοπλισμού εν-

θερμώ όλοι οι μικροαυτόματοι θα 

είναι καλωδιωμένοι σε κλεμμοσειρά 

συμπεριλαμβανομένου του 

ουδετέρου και της γείωσης. 

ΝΑΙ   

4.2.4. 

Κατασκευή πίνακα από εργοστάσιο 

κατασκευής πινάκων με έδρα την 

Ελλάδα το οποίο θα διαθέτει: 

• Σήμανση CE 

• Έγγραφα & πιστοποιητικά 

δοκιμών 

ΝΑΙ   

4.2.5. 

Ένα πλήρες σετ ενδεικτικών 

εγγράφων από τον κατασκευαστή 

του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να 

κατατεθεί από τον συμμετέχοντα 

μαζί με την προσφορά 

ΝΑΙ   

4.2.6. 

Ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας θα 

αποτελείται από τέσσερα διακριτά 

μέρη, κάθε ένα εκ των οποίων θα 

τροφοδοτεί: 

Μέρος 1:  

- Γενικός αυτόματος εισόδου 

(παροχή ΔΕΗ) 

- Μεταγωγή ΔΕΗ – Η/Ζ 

- Πολυόργανο. 

Μέρος 2: 

- Τροφοδοσία υφιστάμενου 

UPS 15KVA (είσοδος – 

έξοδος) συστήματος Α 

- Διανομή από την έξοδο του 

UPS προς την ανεξάρτητη 

αδιάλειπτη γραμμή 

τροφοδοσίας Α (σύστημα Α). 

Συνολικά έξι (6) παροχές 

1x16A & δυο (2) παροχές 1x 

32Α. 

- Εφεδρικές αναχωρήσεις: έξι 

(6) παροχές 1x16A & δυο 

(2) παροχές 1x 32Α. 

ΝΑΙ   
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Μέρος 3:  

- Τροφοδοσία νέου UPS 

20KVA (είσοδος – έξοδος) 

συστήματος Β 

- Διανομή από την έξοδο του 

UPS προς την ανεξάρτητη 

αδιάλειπτη γραμμή 

τροφοδοσίας Β (σύστημα Β). 

Συνολικά έξι (6) παροχές 

1x16A & δυο (2) παροχές 1x 

32Α. 

- Εφεδρικές αναχωρήσεις: έξι 

(6) παροχές 1x16A & δυο 

(2) παροχές 1x 32Α. 

Μέρος 4: 

- Τροφοδοσία συστήματος 

κλιματισμού (μια για κάθε 

μονάδα) 

- Τροφοδοσία συστήματος 

φωτισμού 

- Τροφοδοσία λοιπών φορτίων 

4.2.7. 

Ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας του 

Data Center πέραν των ανωτέρω θα 

πρέπει να είναι σύμφωνος και με το 

σχέδιο το οποίο συμπεριλαμβάνεται 

στις τεχνικές προδιαγραφές. Να 

υποβληθεί σχέδιο του προσφερόμενου 

πίνακα. 

ΝΑΙ   

4.3. 
Υποδομές καλωδίωσης ισχυρών ρευμάτων – ηλεκτρολογικές εργασίες 

 

4.3.1 

Προμήθεια & εγκατάσταση και σύνδεση 

κεντρικού ηλεκτρικού Πίνακα 

τροφοδοσίας Data Center. (σύμφωνα 

με τα ζητούμενα στον παραπάνω 

πίνακα & τις τεχνικές προδιαγραφές) 

ΝΑΙ   

4.3.2 

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση 

καλωδίου E1VV-S (3x25mm2+ 

1x16mm2) + E1VV-S (1x16mm2) από 

το H/Ζ μέχρι τον κεντρικό Πίνακα του 

Data Center για την τροφοδοσία του με 

παροχή Η/Ζ. 

ΝΑΙ   



ΑΔΑ: ΩΡΚ746ΨΧΞ5-ΔΜ2



 61 

 

4.3.3 

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

σύνδεση αγωγού γείωσης 

(1x95mm2) από το H/Ζ μέχρι την 

κεντρική γείωση του κτηρίου. 

ΝΑΙ   

4.3.4 

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

σύνδεση καλωδίου αυτοματισμού 

E1VV-S (12x1,5mm2) από το H/Ζ 

μέχρι τον κεντρικό Πίνακα του Data 

Center για την τροφοδοσία του με 

παροχή Η/Ζ. 

ΝΑΙ   

4.3.5 

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

σύνδεση καλωδίου E1VV-S 

(5x6mm2) από το κεντρικό Πίνακα 

του Data Center για την σύνδεση 

της Εισόδου & Εξόδου του 

υφιστάμενου UPS 15KVA (σύστημα 

Α). 

ΝΑΙ   

4.3.6 

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση 

καλωδίου E1VV-S (5x10mm2) από το 

κεντρικό Πίνακα του Data Center για 

την σύνδεση της Εισόδου & Εξόδου του 

UPS 20KVA (σύστημα Β). 

ΝΑΙ   

4.3.7 

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση 

καλωδίου E1VV-S (5x10mm2) από το 

κεντρικό Πίνακα του Data Center για 

την τροφοδότηση της κάθε μιας εκ των 

δυο κλιματιστικών μονάδων Close 

Control (μια υφιστάμενη και μια νέα). 

ΝΑΙ   

4.3.8 

Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου 

τροφοδοσίας E1VV-S 3x2,5 mm2 για 

την τροφοδότηση των εξωτερικών 

κλιματιστικών μονάδων 

ΝΑΙ   

4.3.9 

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση 

καλωδίου τροφοδοσίας φωτιστικών 

NYM 3x1,5 mm2 

ΝΑΙ   

4.3.10 

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση 

καλωδίου τροφοδοσίας πριζών 

NYM3x2,5 mm2 όπου απαιτείται. 

ΝΑΙ   
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4.3.11 

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας 

NYΜ 3x2,5 mm2 για κάθε μια εκ των 

12 συνολικά παροχών (1x16A) 

προς τα racks από τα δυο 

συστήματα Α & Β. Κάθε παροχή θα 

καταλήγει σε φις ΒΤ 1x16Α 

προέκτασης. 

ΝΑΙ   

4.3.12 

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας 

NYΜ 3x6 mm2 για κάθε μια εκ των 4 

συνολικά παροχών (1x32A) προς 

τα racks από τα δυο συστήματα Α & 

Β. Κάθε παροχή θα καταλήγει σε 

φις ΒΤ 1x32Α προέκτασης. 

ΝΑΙ   

4.3.13 

Προμήθεια & εγκατάσταση 

επίτοιχου πλαστικού καναλιού, με 

καπάκι για την όδευση όλων των 

καλωδιώσεων ισχυρών ρευμάτων 

εντός του χώρου του Data Center. 

ΝΑΙ   

4.3.14 

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

σύνδεση Φωτιστικού 2x36W μαζί με 

τους λαμπτήρες του πλήρες – (4 

τεμάχια). Τα φωτιστικά θα είναι 

ενεργειακής κλάσης Α’ με electronic 

balast 

ΝΑΙ   

4.3.15 

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

σύνδεση Φωτιστικού Ασφαλείας με 

σήμανση ΕΧΙΤ (1 τεμάχιο) 

ΝΑΙ   

4.3.16 

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση 

Φωτιστικού Ασφαλείας με δυο 

προβολάκια 2x21W – (1 τεμάχιo) 

ΝΑΙ   

4.3.17 

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση 

Διακόπτη για πλαστικό κανάλι – (1 

τεμάχιο) 

ΝΑΙ   

4.3.18 

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση 

ρευματοδότη άσπρου για πλαστικό 

κανάλι – (2 τεμάχια) 

ΝΑΙ   
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5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

5.1. Γενικά Χαρακτηριστικά UPS 

5.1.1. 
Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής 

και το μοντέλο 
ΝΑΙ   

5.1.2. Αριθμός μονάδων UPS 1   

5.1.3. 

Το εργοστάσιο κατασκευής του 

συγκεκριμένου UPS θα έχει έδρα σε 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU). 

Αυτό θα αποδεικνύεται από δήλωση του 

ίδιου του κατασκευαστικού οίκου. 

ΝΑΙ   

5.1.4. Τύπος UPS: Double Conversion Mode ΝΑΙ   

5.1.5. 
Η μονάδα UPS θα είναι τριφασικού 

τύπου (3/3) 
ΝΑΙ   

5.1.6. 
Ενσωματωμένο Ηλεκτρονικό 

Μεταγωγικό Διακόπτη (Static Bypass) 
ΝΑΙ   

5.1.7. 
Ενσωματωμένο Χειροκίνητο Μεταγωγικό 

Διακόπτη (Maintanance Bypass) 
ΝΑΙ   

5.1.8. 
Διπλή τροφοδοσία εισόδου (Dual input 

mains) 
ΝΑΙ   

5.1.9. Backfeed protection ΝΑΙ   

5.1.10. 
Συνολικός βαθμός απόδοσης σε double 

conversion λειτουργία  
Έως 96%   

5.1.11. 

Ο βαθμός απόδοσης θα πιστοποιείται 

από φύλλο δοκιμών (test report) που θα 

έχει εκδώσει ανεξάρτητος οίκος 

πιστοποίησης και το οποίο θα 

προσκομιστεί στη φάση του 

διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   
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5.1.12. 

Συνολικός βαθμός απόδοσης του 

UPS με την ονομαστική τάση 

εισόδου (230V / φάση) και για φορτίο 

ωμικού ή/και επαγωγικού 

(συντελεστής ισχύος 0,9 επαγωγικό) 

τύπου όπως αυτά ορίζονται από το 

πρότυπο EN 62040-3:2011, τόσο σε 

Double Conversion λειτουργία όσο 

και σε λειτουργία από μπαταριές: 

- στο 75% του φορτίου:

 ≥95,2% 

- στο 100% του φορτίου:

 ≥95% 

ΝΑΙ   

5.1.13 Eco Mode έως 98%   

5.1.14. Υψόμετρο λειτουργίας 1000m   

5.1.15. Σχετική υγρασία 0-95%   

5.1.16. 
Ακουστικός θόρυβος σε απόσταση 

1m (ISO 3746) 
<52dBA   

5.1.17. 

Δυνατότητα Παραλληλισμού έως 6 

μονάδες ίδιας ισχύος και τύπου με τη  

προσθήκη κάρτας παραλληλισμού 

(parallel kit), το οποίο και θα 

αποδεικνύεται από το τεχνικό 

φυλλάδιο του UPS. 

ΝΑΙ   

5.1.18. 

Επικοινωνία: Tο UPS θα φέρει 

ενσωματωμένα: 

• Θύρα RS232 

• Modbus RTU 

• Modbus TCP 

• Θύρα RJ45 

ΝΑΙ   

5.1.19. 

Δυνατότητα προσθήκης έως  (1) 

επιπλέον κάρτας επικοινωνίας πέραν 

των ανωτέρω. 

ΝΑΙ   

5.1.20. Βαθμός Προστασίας Ερμαρίου UPS IP20   

5.2. Πιστοποιητικά Ποιότητας 
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5.2.1 

Το εργοστάσιο κατασκευής του 

συγκεκριμένου UPS θα είναι 

πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, το 

οποίο θα αποδεικνύεται με την υποβολή 

αντίγραφου του αντίστοιχου 

πιστοποιητικού. 

NAI   

5.2.2 

Το εργοστάσιο κατασκευής του 

συγκεκριμένου UPS θα είναι 

πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004  το 

οποίο και θα αποδεικνύεται με την 

υποβολή αντίγραφου του αντιστοίχου 

πιστοποιητικού 

NAI   

5.2.3. 

Η εταιρεία που προμηθεύει το 

συγκεκριμένο UPS στην Ελλάδα θα 

διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 το 

οποίο και θα αποδεικνύεται με την 

υποβολή αντίγραφου του αντίστοιχου 

πιστοποιητικού 

NAI   

5.3. Πρότυπα – Standards 

5.3.1. 

2006/95/EC:Κανονισμός (16/02/2007) για 

την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία 

που αφορά χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού 

με καθορισμένα όρια τάσης λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

5.3.2. 

2004/108/EC:Κανονισμός για την 

εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία 

που αφορά την Ηλεκτρομαγνητική 

Συμβατότητα. 

ΝΑΙ   

5.3.3. 

EN62040-1:Γενικές απαιτήσεις και 

απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που 

χρησιμοποιούνται σε χώρους 

περιορισμένης πρόσβασης σε χρήστες 

ΝΑΙ   

5.3.4. 
EN62040-2:Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας (EMC) 
ΝΑΙ   

5.3.5. 

EN62040-3:Συστήματα αδιάλειπτης 

παροχής (UPS) – Απαιτήσεις εφαρμογής 

και μεθόδων δοκιμών 

ΝΑΙ   

5.3.6. 

EN60950-1:Γενικές απαιτήσεις και 

απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που 

χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου έχουν 

πρόσβαση οι χρήστες. 

ΝΑΙ   

5.4. Χαρακτηριστικά Εισόδου 
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5.4.1. Ανορθωτής: IGBT 3-level technology ΝΑΙ   

 

5.4.2. Ονομαστική τάση 400 V 3ph + N   

5.4.3. Ανοχή τάσης 240V – 480V   

5.4.4. Ονομαστική Συχνότητα 50Hz   

5.4.5. Ανοχή στη συχνότητα ±10%   

5.4.6. Συντελεστής Ισχύος Εισόδου ≥ 0,99   

5.4.7. 
Aρμονική παραμόρφωση (THDi – Linear 

Resistive Load)  
<2,5%   

5.5. Χαρακτηριστικά Εξόδου 

5.5.1. Μετατροπέας: IGBT 3-level technology ΝΑΙ   

5.5.2. Ονομαστική τάση 
380/400/415V 

επιλεγόμενη 
  

5.5.3. Σταθερότητα τάσης εξόδου ±1% στατική   

5.5.4 Ονομαστική συχνότητα 50Hz   

5.5.5. Φαινόμενη Ισχύς Εξόδου 20kVA   

5.5.6. Πραγματική Ισχύς Εξόδου 20kW   

5.5.7. Συντελεστής Ισχύος Εξόδου 1   

5.5.8. 
Αρμονική παραμόρφωση με γραμμικό 

φορτίο 
<1%   

5.5.9. 
Αρμονική παραμόρφωση με μη 

γραμμικό φορτίο 
<3%   

5.5.10. 
Υπερφόρτωση μετατροπέα για 10 

λεπτά (%) 
125%   

5.5.11. 
Υπερφόρτωση μετατροπέα για 1 λεπτό 

(%) 
150%   

5.5.12. 
Υπερφόρτωση μετατροπέα για 10 

λεπτά (kW) 
>22kW   

5.5.13. 
Υπερφόρτωση μετατροπέα για 1 λεπτό 

(kW) 
>27kW   
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5.6. Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού στατικού διακόπτη μεταγωγής 

5.6.1. Ονομαστική τάση 
380/400/415V 

επιλεγόμενη 
  

5.6.2. Ανοχή στην τάση +15% , -10%   

5.6.3. Ονομαστική συχνότητα 50Hz   

5.6.4. Ανοχή στη συχνότητα ±2%   

 

5.7. Συστοιχία Συσσωρευτών 

5.7.1. 

Ενσωματωμένο στο UPS εξελιγμένο 

σύστημα φόρτισης συσσωρευτών 

(Expert Battery System) έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται ο μέγιστος χρόνος ζωής 

των συσσωρευτών 

ΝΑΙ   

5.7.2. 
Τεχνολογία Συσσωρευτή: VRLA 

(Valve-Regulated Lead–Acid battery) 
ΝΑΙ   

5.7.3. Ονομαστική τάση 12V   

5.7.4. Συντήρηση: Maintenance Free ΝΑΙ   

5.7.5 Χρόνος Ζωής (Design Life)  10 ΕΤΗ   

5.7.6 

Πιστοποίηση flame retardant κατά UL 

94V0, το οποίο θα αποδεικνύεται από 

το τεχνικό φυλλάδιο των 

προσφερόμενων συσσωρευτών 

ΝΑΙ   

5.7.7 
Τοποθέτηση Συστοιχίας 

Συσσωρευτών: Εσωτερικά του UPS 
ΝΑΙ   

5.7.8 Αριθμός παράλληλων κλάδων  2   

5.7.9 

Αυτονομία για φορτίο 20kVA/16kW 

(συντελεστής φορτίου: 0,8) στους 25οC 

και στο 1,6V/στοιχείο. 

10 λεπτά   
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6 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (Η/Ζ) 

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

6.1 Γενικά Χαρακτηριστικά ΗΖ 

6.1.1 
Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το 

μοντέλο 
ΝΑΙ   

6.1.2 Αριθμός μονάδων 1   

6.1.3 
Ενσωματωμένο Πίνακα Αυτοματισμού & 

Ελέγχου 
ΝΑΙ   

6.1.4 
Ισχύς Η/Ζ συνεχούς λειτουργίας 

(Prime Power) 
40KVA / 32KW   

6.1.5 
Ισχύς Η/Ζ εφεδρικής λειτουργίας 

(Standby Power) 
42KVA / 34KW   

6.1.6 

Η δυνατότητα υπερφόρτισης κατά 10% της 

συνεχούς ισχύος είναι διαθέσιμη για μια 

(1) ώρα ανά 12ωρο, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τα διεθνη πρότυπα 

ISO 3046 & ISO 8528. 

ΝΑΙ   

6.1.7 Τάση 230V / 400V   

6.1.8 Συχνότητα 50Hz   

6.1.9 
Ενσωματωμένος σταθεροποιητής τάσης 

(A.V.R.) 
ΝΑΙ   

6.1.10 Εκκίνηση με μίζα ΝΑΙ   

6.1.11 Ενσωματωμένη Δεξαμενή καυσίμου  >85 λίτρα   

6.1.12 Κατανάλωση καυσίμου στο 100% της 

prime ισχύος του Η/Ζ 
<9,8 lt/h   

6.2 Πιστοποιητικά Ποιότητας 

6.2.1 Το εργοστάσιο κατασκευής του 

συγκεκριμένου Η/Ζ θα είναι πιστοποιημένο 
NAI   
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κατά ISO 9001:2008, το οποίο θα 

αποδεικνύεται με την υποβολή του 

αντίστοιχου πιστοποιητικού. 

6.2.2 

Το εργοστάσιο κατασκευής του 

συγκεκριμένου Η/Ζ θα είναι πιστοποιημένο 

κατά ISO 14001:2004  το οποίο και θα 

αποδεικνύεται με την υποβολή του 

αντιστοίχου πιστοποιητικού 

NAI   

6.2.3 

Η εταιρεία που προμηθεύει το 

συγκεκριμένο Η/Ζ στην Ελλάδα θα διαθέτει 

πιστοποίηση ISO 9001:2008 το οποίο και 

θα αποδεικνύεται με την υποβολή του 

αντίστοιχου πιστοποιητικού 

NAI   

6.2.4 
Το Η/Ζ θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 

υπόδειγμα δήλωσης πιστότητας CE. 
ΝΑΙ   

 

6.3 Κινητήρας 

6.3.1 

Ο κινητήρας του H/Z θα είναι 

τυποποιημένο προϊόν εργοστασίου το 

οποίο θα διαθέτει πιστοποιητικό ISO 

9001:2008 το οποίο και θα αποδεικνύεται 

με την υποβολή του αντίστοιχου 

πιστοποιητικού 

ΝΑΙ   

6.3.2 

Καθαρή ισχύς στον άξονα 

(Net Engine Prime Power). 

Θα αποδεικνύεται από το επίσημο τεχνικό 

φυλλάδιο του κινητήρα. 

>36,0kWm   

6.3.3 

Καθαρή ισχύς στον άξονα 

(Net Engine Standby Power). 

Θα αποδεικνύεται από το επίσημο τεχνικό 

φυλλάδιο του κινητήρα. 

>40,0kWm   

6.3.4 

Χαρακτηριστικά κινητήρα: 

• Βιομηχανικού τύπου 

• Τετράχρονος 

• Υδρόψυκτος 

ΝΑΙ   

6.3.5 Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων 4 εν σειρά   
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6.3.6 Κυλινδρισμός >3,2 λίτρα   

6.3.7 Αναπνοή κινητήρα Turbocharged   

6.3.8 
Εξοπλισμός προθέρμανσης νερού 

κινητήρα 
ΝΑΙ   

6.3.9 Σύστημα απαγωγής καυσαερίων με 

Residential type silencer 
ΝΑΙ   

6.3.10 Κυβερνήτης (Governor) Μηχανικός   

6.4 Γεννήτρια 

6.4.1 

Ο κατασκευαστικός οίκος της γεννήτριας 

θα έχει έδρα χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ενώ το προϊόν θα φέρει σήμανση 

CE. Υπόδειγμα δήλωσης CE πρέπει να 

υποβάλλεται.  

ΝΑΙ   

6.4.2 

Η γεννήτρια του H/Z θα είναι 

τυποποιημένο προϊόν εργοστασίου το 

οποίο θα διαθέτει πιστοποιητικά ISO 

9001:2008 & ISO 14001:2004 το οποίο και 

θα αποδεικνύεται με την υποβολή των 

αντίστοιχων πιστοποιητικών. 

ΝΑΙ   

6.4.3 

Χαρακτηριστικά γεννήτριας: 

• Τετραπολική 

• Σύγχρονη 

• Αυτοδιεγειρόμενη (self-exciting) 

• Χωρίς ψήκτρες (BRUSHLESS 
type) 

ΝΑΙ   

6.4.4 

Συνεχής Ισχύς γεννήτριας κατά κλάση 

μόνωσης Η (125οC/ 40οC).  

Θα αποδεικνύεται από το επίσημο τεχνικό 

φυλλάδιο της γεννήτριας. 

42kVA   

6.4.5 Υπερφόρτωση γεννήτριας: 10% για 1 ώρα ΝΑΙ   

6.4.6 Τάση 3Φ, 230/400 V   

6.4.7 Συχνότητα 50 Ηz   

6.4.8 Συντελεστής Ισχύος Εξόδου 0,8   

6.4.9 
Απόδοση σε πλήρες φορτίο, συντελεστή 

ισχύος 0,8 και ταση 400V 
>88,0%   
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6.4.10 

Συνολική παραμόρφωση της 

κυματομορφής της τάσεως, με ανοικτό 

κύκλωμα, μεταξύ φάσεων ή φάσεων και 

ουδετέρου 

<2%   

6.4.11 Τηλεφωνικές παρεμβολές (THF) <2%   

6.4.12 Σταθεροποίηση τάσης ±0,5%   

6.4.13 Κλάσης μονώσεως Κλάση Η   

6.4.14 Ρυθμιστής τάσεως γεννήτριας Ηλεκτρονική   

6.4.15 Αριθμός Εδράνων (Νο. Bearings) 
(Single Bearing 

Type) 
  

6.4.16 

Πρότυπα Κατασκευής: 

• VDE 0530 

• BS 4999-5000 

• IEC 60034-1 

• NEMA MG 1.22 

• CEI 2-3 

• NF 51-100,111 

ΝΑΙ   

6.4.17 
Ραδιοφωνικές Παρεμβολές κατά EN 

61000-6-3, EN61000-6-1 
ΝΑΙ   

6.5 Πίνακας Λειτουργιών & Ελέγχου 

6.5.1 

Ο πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού θα 

είναι ενσωματωμένος επί του Η/Ζ και θα 

έχει μορφή κατακόρυφου ερμαρίου με 

πόρτα επιθεωρήσεως με συσκευές και 

διάφορα όργανα ελέγχου και λειτουργίας 

ΝΑΙ   

6.5.2 

Ο πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού του 

Η/Ζ θα διαθέτει οθόνη για τη απεικόνιση των 

παραμέτρων λειτουργίας του ψηφιακά. 

ΝΑΙ   

6.5.3 

Ο πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού του 

Η/Ζ θα φέρει εσωτερικά κατ’ ελάχιστον τα 

παρακάτω: 

• Έναν αυτόματο τριπολικό διακόπτη 
προστασίας της Ηλεκτρογεννήτριας, 
έναντι υπερφορτίσεως και 
βραχυκυκλώσεως CIRCUIT BREAKER 
κατάλληλης ισχύος – εντάσεως. 

• ΄Ενα επικουρικό φορτιστή 12Vdc 

ΝΑΙ   
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• Το σύστημα της αυτομάτου 
προθερμάνσεως του ψυκτικού υγρού 
του κινητήρα. 

• Έναν επιτηρητή τάσεως 

• κατάλληλες κλεμοσειρές και 
κατάλληλους ακροδέκτες για την είσοδο 
και έξοδο όλων των κυρίων και των 
βοηθητικών καλωδίων. 

• Emergency stop (μανιτάρι). 

 

6.5.4 

Μετρήσεις επί της οθόνης κατ’ ελάχιστον: 

• Φορτίο σε αμπέρ της κάθε φάσης του 
Η/Ζ 

• Τάση σε Volt της κάθε φάση του Η/Ζ 

• Τάση σε Volt μεταξύ κάθε φάσης και 
ουδετέρου του Η/Ζ 

• Τάση σε Volt της κάθε φάσης του 
δικτύου της ΔΕΗ 

• Συχνότητα του Η/Ζ 

• Θερμοκρασία νερού  

• Πίεση λιπαντελαιου 

• Τάση συσσωρευτών 

• Ώρες λειτουργίας 

• Στάθμη καύσιμου 

• Μετρητής KW (ενεργό ισχύς) 

• Μετρητής KVAR (άεργο ισχύς) 

• Μετρητής KVA (φαινόμενη ισχύς) 

• Συντελεστή ισχύος (p.f) 

• r.p.m 

ΝΑΙ   

6.5.5 

Επικοινωνία: Το Η/Ζ θα φέρει 

ενσωματωμένα: 

• RS232/485 για σύνδεση σε σύστημα 
BMS που θα καλύπτει την μετάδοση 
όλων των alarm μέσω πρωτοκόλλου 
MODBUS-RTU. 

• Δικτυακή θύρα επικοινωνίας με ενσωματωμένο 

πρωτόκολλο SNMP 

ΝΑΙ   

6.5.6 

Ηχομονωτικό περίβλημα   

To Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) να 

φέρει ηχομονωτικό περίβλημα σχεδιασμένο 

ειδικά για Η/Ζ και να προσφέρει πλήρη 

αντιδιαβρωτική / αντισκωριακή προστασία 

από οποιεσδήποτε κλιματολογικές 

συνθήκες, κατάλληλο για τοποθέτηση στο 

ύπαιθρο. Το ηχομονωτικό κάλυμμα να είναι 

NAI   
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κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

πιστοποιημένο σήμα ακουστικότητας 

(LWA). Το κάλυμμα να διαθέτει περσιδωτά 

ανοίγματα στην προσαγωγή αέρα ψύξεως / 

καύσεως και στην απαγωγή του θερμού 

αέρα του ψυγείου του κινητήρα, για τις 

κατάλληλες παροχές που απαιτούνται από 

τον κινητήρα. Μεταξύ αυτού και του 

εξωτερικού περιβλήματος θα 

παρεμβάλλεται ειδικό ηχοαπορροφητικό 

υλικό ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή 

στάθμη θορύβου 66dB/7m. Το ηχομονωτικό 

κάλυμμα να διαθέτει συνολικά θύρες 

πρόσβασης για την επιθεώρηση και 

συντήρηση του Η/Ζ. Οι θύρες αυτές να 

κλειδώνουν με κλειδαριά ασφαλείας έτσι 

ώστε να αποκλείεται η επέμβαση τρίτων και 

να μην απαιτείται η τοποθέτηση συστήματος 

συναγερμού. Το Η/Ζ να συνοδεύεται με 

σιγαστήρα για κατοικημένες περιοχές 

(Residential Type Silencer) τοποθετημένο 

εντός του καλύμματος, επιτυγχάνοντας με 

αυτό τον τρόπο την μέγιστη απορρόφηση 

του θορύβου της εξάτμισης. Τέλος, ο 

πίνακας ελέγχου του Η/Ζ να βρίσκεται εντός 

του ηχομονωτικού καλύμματος και 

επισκέψιμος μέσω κατάλληλων θυρών.  

 

6.5.7 

Η τοποθέτηση του Ηλεκτροπαραγωγού 

Ζεύγους Η/Ζ μπορεί να γίνει στον εξωτερικό 

χώρο του 1ου ορόφου ή κατόπιν μελέτης του 

αναδόχου και συνεννόησης με τον 

Οργανισμό σε κάποιο άλλο πιο 

ενδεδειγμένο σημείο. 

ΝΑΙ   
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7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

7.1 

Τo σύστημα γείωσης θα υλοποιηθεί 

με γνώμονα την δημιουργία ενός 

ικανού δρόμου επιστροφής 

ηλεκτρικών κυμάτων και 

υπερτάσεων στην γη 

ΝΑΙ   

7.2 

Το σύστημα γείωσης θα συνδεθεί με 

τη γείωση του κτιρίου και θα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 

παρακάτω: 

• Μπάρα γείωσης 

εγκατεστημένη επίτοιχα εντός του 

Data Center 

• Γείωση κάθε ενός εκ των 

racks του Data Center με την μπάρα 

γείωσης με την χρήση αγωγού 

χαλκού (Cu) 1x6mm2 

ΝΑΙ   

7.3 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα 

συμπεριλάβουν στη προσφορά τους 

της διασύνδεση της μπάρας γείωσης 

στην κεντρική γείωση του κτηρίου η 

οποία θα πραγματοποιηθεί με χαλκό 

50mm2. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: ΩΡΚ746ΨΧΞ5-ΔΜ2



 75 

8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

8.1 Περιγραφή Συστήματος Κλιματισμού 

8.1.1 

Το σύστημα κλιματισμού θα αποτελείται 

από δυο μονάδες κλιματισμού 

απολύτου ακριβείας (Close Control), εκ 

των οποίων η μια θα είναι η υφιστάμενη 

( Liebert HPM S20 OA) και η άλλη θα 

είναι νέα και θα πληροί τις παρακάτω 

τεχνικές προδιαγραφές. 

ΝΑΙ   

8.1.2 

 

Οι δυο μονάδες από τις οποίες θα 

αποτελείται το σύστημα κλιματισμού 

(υφιστάμενη & νέα) θα πρέπει να 

βρίσκονται σε αμφίδρομη επικοινωνία 

και να λειτουργούν σε συνδεσμολογία 

1+1 ώστε να επιτυγχάνονται τα 

παρακάτω:  

• Εφεδρεία (Standby): Σε 
περιπτώσεις βλάβης ή alarm της 
μίας Μονάδας θα ενεργοποιείται 
αυτόματα η δεύτερη Μονάδα (ή η 
εφεδρική Μονάδα) εξασφαλίζοντας 
έτσι την ψύξη μέχρι 
αποκατάστασης της βλάβης. 

• Αλληλοκάλυψη (Cascade): Σε 
περιπτώσεις μη επάρκειας της 
μίας Μονάδας σε ψύξη θα 
ενεργοποιείται αυτόματα η δεύτερη 
Μονάδα (ή η εφεδρική Μονάδα) 
και όλες οι Μονάδες μαζί θα 
εργάζονται έτσι ώστε να 
ανταποκριθούν στα αυξημένα 
θερμικά φορτία. 

• Περιστροφή (Rotation): Για την 
ομοιόμορφη κατανομή του χρόνου 
λειτουργίας των Κλιματιστικών 
Μονάδων που απαρτίζουν το 
σύστημα κλιματισμού, θα δίνεται η 
δυνατότητα από το 
μικροεπεξεργαστή της επιλογής 
της ισοκατανομής των ωρών 
λειτουργίας αυτόματα, δηλαδή της 

ΝΑΙ   
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εναλλαγής της εφεδρικής 
Κλιματιστικής Μονάδας σε 
ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση. 

8.1.3 

Το κάθε ένα εκ των δυο μηχανημάτων 

κλιματισμού πρέπει να τροφοδοτείται 

από ανεξάρτητη παροχή στον 

ηλεκτρολογικό πίνακα τροφοδοσίας 

NAI   

8.2 Νέα Κλιματιστική Μονάδα    

8.2.1. 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστικός οίκος 

και το μοντέλο της εσωτερικής 

Κλιματιστικής Μονάδας & του 

εξωτερικού Αερόψυκτου Συμπυκνωτή 

ΝΑΙ   

8.2.2. Αριθμός Κλιματιστικών Μονάδων Μια (1)   

8.2.3 Γενικά 

8.2.4 

Ολική Ψυκτική Ισχύς (σε συνθήκες αέρα 

επιστροφής 24°C / 50%RH και 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 46°C) 

≥ 20,5kW   

8.2.5 

Αισθητή Ψυκτική Ισχύς (σε συνθήκες 

αέρα επιστροφής 24°C / 50%RH και 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 46°C) 

≥ 20,5kW   

8.2.6 
Μέθοδος Προσαγωγής Κλιματιζόμενου 

Αέρα 
Upflow   

8.2.7 

Μέγιστες επιτρεπόμενες Διαστάσεις 

εσωτερικής Κλιματιστικής Μονάδας: 

ΠxΒxΥ (mm) 

750x750x1950   

8.2.8 
Printout του software διαστασιολόγησης 

εξοπλισμού που αποδεικνύει τα ανωτέρω 
NAI   

8.3 Κέλυφος και Σκελετός 

8.3.1. 
Θερμο-ακουστικό Υλικό μεταξύ των 

Ελασμάτων 

Class 0 (κατά ISO 

11822) 
  

8.3.2. 
Επικάλυψη με Εποξική Πολυεστερική 

Ρητίνη (epoxy-polyester powder) 
ΝΑΙ   

8.3.3 

Πρόσβαση όλων των εξαρτημάτων 

αποκλειστικά από το εμπρόσθιο μέρος 

της εσωτερικής Κλιματιστικής Μονάδας 

ΝΑΙ   
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8.4 Συμπιεστής και Ψυκτικό Κύκλωμα 

8.4.1. Μονό Ψυκτικό Κύκλωμα ΝΑΙ   

8.4.2. Τύπος Συμπιεστή Scroll   

8.4.3 Ηλεκτρική Τροφοδοσία  Συμπιεστή 400V / 3ph / 50Hz   

8.4.4 Ψυκτικό Μέσο Λειτουργίας R410A   

 

8.4.5 
Πιεζοστάτες υψηλής και χαμηλής 

πίεσης (high and low pressure switch) 
ΝΑΙ   

8.4.6 

Ψυκτικό κύκλωμα με: 

• Θερμοστατική Εκτονωτική 

Βαλβίδα (TXV) 

• Δοχείο υγρού (liquid receiver) με 

βαλβίδα ασφαλείας (safety 

valve) 

• Φίλτρο γραμμής υγρού (filter 

dryer) 

• Δείκτης υγρού (sight glass) 

ΝΑΙ   

8.5 Ανεμιστήρας 

8.5.1. 
Αριθμός Ανεμιστήρων εσωτερικής 

Κλιματιστικής Μονάδας 
Ένας (1)   

8.5.2. Τύπος Ανεμιστήρα EC Fan   

8.5.3. Τύπος Πτερυγίων Ανεμιστήρα 

Οπισθοκλύνοντα 

καμπύλα 

(backward 

curned) 

  

8.5.4 Ηλεκτρική Τροφοδοσία Ανεμιστήρα 400V / 3ph / 50Hz   

8.5.5 Προστασία Κινητήρα Ανεμιστήρα IP54   

8.5.6 
Παροχή Αέρα στις ζητούμενες συνθήκες 

και στη ζητούμενη Ψυκτική Ισχύ 
≥ 5750m3/h   

8.5.7 

Μέγιστος επιτρεπόμενος θόρυβος στην 

ανωτέρω Παροχή Αέρα (SPL στα 2m 

ελεύθερο πεδίο, με ανεμιστήρα και 

συμπιεστή σε λειτουργία) 

55dB(A)   
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8.5.8 

Στοιχεία Εκπεμπόμενου Θορύβου ανά 

Οκτάβα (από 31,5Hz έως και 8000Hz) 

στις ζητούμενες συνθήκες 

ΝΑΙ   

8.6 Εξατμιστής 

8.6.1 Υλικό Σωλήνων Χαλκός   

8.6.2. Υλικό Πτερυγίων Αλουμίνιο   

8.6.3. 
Ειδική Ακρυλική Βαφή (hydrofile styrol 

acrylic paint) 
ΝΑΙ   

8.6.4. 

SHR (σε συνθήκες αέρα επιστροφής 

24°C / 50%RH και θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 46°C) 

1   

 

8.7. Ηλεκτρικές Αντιστάσεις Αναθέρμανσης 

8.7.1. Ισχύς Αναθέρμανσης ≥ 5,85kW   

8.8. Φίλτρο 

8.8.1. Μορφή Φίλτρου 
Κυματοειδής 

(Folded)   
  

8.8.2 Πλαίσιο Φίλτρου Χαρτονένιο   

8.8.3 Απόδοση Φίλτρου G4   

8.9. Ηλεκτρικός Πίνακας 

8.9.1. 
Συμμόρφωση κατασκευής με Οδηγία 

201-1 IEC 
NAI   

8.10. Σύστημα Ελέγχου 

8.10.1. 
Οθόνη Ενδείξεων Λειτουργίας (back-lit 

Display) στο εσωτερικό της μονάδας 
ΝΑΙ   

8.10.2. Θύρα Επικοινωνίας Μικροεπεξεργαστή Ethernet   

8.10.3. Ξηρές Επαφές (Volt-Free Contacts) ΝΑΙ   

8.11. Επικοινωνία 

8.11.1. Αριθμός Καρτών Επικοινωνίας Μία (1)   

8.11.2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία με δύο (2) 

από τα ακόλουθα πρωτόκολλα: SNMP, 
NAI   
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MODBUS, BACnet 

8.12. Αερόψυκτος Συμπυκνωτής 

8.12.1. Αριθμός Αερόψυκτων Συμπυκνωτών Ένας (1)   

8.12.2. 
Ηλεκτρική Τροφοδοσία Αερόψυκτου 

Συμπυκνωτή 
230V / 1ph / 50Hz   

8.12.3. 
Αριθμός Ανεμιστήρων Αερόψυκτου 

Συμπυκνωτή 
≥ Ένα (1)   

8.12.4. 

Γεωδαιτικό Ύψος Εγκατάστασης σε 

σχέση με εσωτερική Κλιματιστική 

Μονάδα, χωρίς μείωση της Ψυκτικής 

Ισχύος στις ζητούμενες συνθήκες 

από -8m έως και 

+30m 
  

8.12.5. 

Ισοδύναμο Μήκος Ψυκτικού Δικτύου, 

χωρίς μείωση της Ψυκτικής Ισχύος στις 

ζητούμενες συνθήκες 

≥ 50m   

8.12.6. Υλικό Σωλήνων Χαλκός   

8.12.7. Υλικό Πτερυγίων Αλουμίνιο   

8.12.8. Βάνες Αποκοπής (shut-off valves) ΝΑΙ   

8.12.9. Fan Speed Control ΝΑΙ   

8.12.10 
Θερμοκρασία συμπύκνωσης στις 

ζητούμενες συνθήκες  < 60ο 
C 

  

 

8.12.11 Εύρος Λειτουργίας 
από -20oC έως και 

+46oC 
  

8.13 Πιστοποιήσεις 

8.13.1. CE Mark ΝΑΙ   

8.13.2. 
Κατασκευή σύμφωνα με: 2006/42/EC, 

2004/108/EC, 2006/95/EC, 97/23/EC 
ΝΑΙ   

8.13.4. 
Πιστοποιήσεις Εργοστασίου 

Κατασκευής 

ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004, 

ISO 50001:2011, 

OHSAS 18001:2007 
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8.14. Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού 

8.14.1 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να 

συμπεριλάβουν την πλήρη και 

ολοκληρωμένη εγκατάσταση 

(προμήθεια υλικών, μεταφορά και 

εγκατάστασή τους) τόσο της νέας 

μονάδας του Συστήματος Κλιματισμού 

Close Control όσο και της μεταφοράς 

της υφιστάμενης μονάδας του 

Συστήματος Κλιματισμού Close Control 

σύμφωνα με τα παρακάτω. 

Η νέα μονάδα και η υφιστάμενη του 

συστήματος Close Control θα 

εγκατασταθούν στον θερμό διάδρομο 

του Data Center (χώρος επέκτασης). 

Επίσης στο χώρο του Data Center 

υπάρχει ήδη εγκατεστημένη  ως 

εφεδρική και μια κλιματιστική 

μονάδα LG Smart Inverter 18.000 

BTU. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τις 

όποιες αναγκαίες εργασίες, για την 

παραμονή της εσωτερικής μονάδας 

της στην θέση που βρίσκεται ήδη.  

 

 

ΝΑΙ   
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8.14.2 

Η εγκατάσταση της νέας Κλιματιστικής 

Μονάδας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι: 

• Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση ψυκτικού δικτύου 

από χαλκοσωλήνα διατομής 

3/4» (γραμμή αερίου) και 5/8» 

(γραμμή υγρού) 

συμπεριλαμβανομένων όλων 

των μικροϋλικών στήριξης. Το 

ψυκτικό δίκτυο θα τρέξει 

επίτοιχα μέσω του δωματίου 

που βρίσκεται μεταξύ του 

Computer Room και του 

μπαλκονιού, όπου τοποθετείται 

ο εξωτερικός Αερόψυκτος 

Συμπυκνωτής. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση μόνωσης τύπου 

ARMAFLEX 9/18 σε όλο το 

μήκος της γραμμής αερίου του 

ψυκτικού δικτύου. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση μόνωσης τύπου 

ARMAFLEX 9/15 σε όλο το 

μήκος της γραμμής αερίου του 

ψυκτικού δικτύου. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση αντεπίστροφης 

βαλβίδας διατομής 5/8» στη 

γραμμή υγρού.  

• Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση αντεπίστροφης 

βαλβίδας διατομής 3/4» στη 

γραμμή αερίου. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση ενός φίλτρου 

υγρού με μία ψυκτική βάνα 

διατομής 5/8» στη γραμμή 

υγρού (σετ).  

• Κατασκευή δικτύου 

ΝΑΙ   
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αποχέτευσης από σωλήνα PVC 

Ø32 για σύνδεση στην 

εσωτερική Κλιματιστική Μονάδα.  

• Σύνδεση της αποχέτευσης της 

εσωτερικής Κλιματιστικής 

Μονάδας. 

• Κατασκευή δικτύου παροχής 

νερού διατομής 1/2» για τη 

σύνδεση της υγραντήρα της 

εσωτερικής Κλιματιστικής 

Μονάδας.  

• Πρεσάρισμα του ψυκτικού 

δικτύου με άζωτο. / Δημιουργία 

κενού. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση ψυκτέλαιου 

κατάλληλων προδιαγραφών. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση ψυκτικού μέσου 

λειτουργίας R410Α. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση καλωδίου NYY 

5x10mm2 για την ηλεκτρική 

τροφοδοσία της εσωτερικής 

Κλιματιστικής Μονάδας. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση καλωδίου NYY 

3x2,5mm2 για ηλεκτρολογική 

σύνδεση του Αερόψυκτου 

Συμπυκνωτή με την εσωτερική 

Κλιματιστική Μονάδα. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση μεταλλικής βάσης 

κατάλληλου ύψους για την 

έδραση της εσωτερικής 

Κλιματιστικής Μονάδας. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση τσιμεντένιων 

blocks για την έδραση του 

Αερόψυκτου Συμπυκνωτή. 
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• Μεταφορά του εξοπλισμού και 

εναπόθεσή του στην τελική θέση 

εγκατάστασης. 

8.14.3 

Η εγκατάσταση της υφιστάμενης 

Κλιματιστικής Μονάδας θα πρέπει να 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι: 

• Απενεργοποίηση της μονάδας. 

• Συλλογή του ψυκτικού μέσου σε 
φιάλες. 

• Μεταφορά της μονάδας στην 
νέα θέση εγκατάστασης στον 
χώρο της επέκτασης του Data 
Center στον θερμό διάδρομο. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 
εγκατάσταση ψυκτικού δικτύου 
από χαλκοσωλήνα διατομής 3/4" 
(γραμμή αερίου) και 5/8" 
(γραμμή υγρού) 
συμπεριλαμβανομένων όλων 
των μικροϋλικών στήριξης για 
την επέκταση των υφιστάμενων 
σωληνώσεων. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 
εγκατάσταση μόνωσης τύπου 
ARMAFLEX 9/18, για την 
μόνωση των σωληνώσεων 
επέκτασης της γραμμής αερίου 
του ψυκτικού δικτύου. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 

ΝΑΙ   
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εγκατάσταση μόνωσης τύπου 
ARMAFLEX 9/15, για την 
μόνωση των σωληνώσεων 
επέκτασης της γραμμής αερίου 
του ψυκτικού δικτύου. 

• Προμήθεια, μεταφορά και 
εγκατάσταση σωλήνα PVC Ø32 
για την επέκταση του δικτύου 
αποχέτευσης της εσωτερικής 
μονάδας.  

• Σύνδεση της αποχέτευσης της 
εσωτερικής Κλιματιστικής 
Μονάδας. 

• Πρεσάρισμα του ψυκτικού 
δικτύου με άζωτο. / Δημιουργία 
κενού. 

Πλήρωση της μονάδας με το ψυκτικό 

μέσο. 

8.14.4 

Για την αποδοτικότερη λειτουργία του 

συστήματος κλιματισμού οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν 

στην προσφορά τους σύστημα 

αεραγωγών κατασκευασμένο από 

γαλβανισμένη λαμαρίνας πάχους 

0.8mm το οποίο θα φέρει κατάλληλα 

στόμια για την προσαγωγή του αέρα 

στα racks. Το σύστημα αεραγωγών θα 

είναι κοινό και θα ξεκινά από το 

προσαγωγής των μονάδων. Η σύνδεση 

στων κομματιών από τα οποία θα 

αποτελείται το σύστημα αεραγωγών θα 

είναι συρταρωτού τύπου. 

 

ΝΑΙ   

8.14.5 

Στο δάπεδο του Data Center, στον 

χώρο γύρω από τις μονάδες του 

συστήματος κλιματισμού θα 

εγκατασταθούν τέσσερις συνολικά 

αισθητήρες ανίχνευσης διαρροής νερού. 

Οι αισθητήρες διαρροής νερού θα 

συνδεθούν ανά δυο στις δυο μονάδες 

κλιματισμού και θα ενημερώνουν σε 

περίπτωση διαρροής μέσω της 

κλιματιστικής μονάδας στην οποία 

βρίσκονται συνδεδεμένοι. 

ΝΑΙ   
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9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

9.1. Γενικά    

9.1.1. 

Για τις ανάγκες του Data Center οι 

υποψήφιοι Ανάδοχοι θα προμηθεύσουν και 

θα εγκαταστήσουν αυτόματο σύστημα 

πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης πλήρες 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαραίτητων πυράντοχων καλωδιώσεων 

για την ορθή λειτουργία του. 

ΝΑΙ   

9.2. Πίνακας πυρανίχνευσης 

9.2.1. 

Ο πίνακας θα είναι τριών ζωνών και θα έχει 

σχεδιασθεί ειδικά για να προστατεύει 

στεγασμένους χώρους που στεγάζουν 

ακριβό, ή αναντικατάστατο εξοπλισμό. 

ΝΑΙ   

9.2.2. 

Ο πίνακας θα πρέπει να πληροί τα 

παρακάτω πρότυπα: 

• EN 12094-1 

• EN54 Part 2 και 4 

• Σήμανση CE 

ΝΑΙ   

9.2.3 

Ο πίνακας θα φέρει δίχρωμη οθόνη 

γραφικών 128 x 64 pixel που θα απεικονίζει 

στον χρήστη όλες τις πληροφορίες για την 

λειτουργία του. 

ΝΑΙ   

9.2.4. 

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει μία pull-down 

πρόσοψη με χειροκίνητο κουμπί 

απελευθέρωσης και δύο διακόπτες για την 

πρόσβαση σε λειτουργίες του πίνακα και 

εναλλαγή μεταξύ της αυτόματης / 

χειροκίνητης λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

9.3. Συμβατικός φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής ορατού καπνού 

9.3.1. Αριθμός φωτοηλεκτρικών ανιχνευτών 2   
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9.3.2. 
Οι φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές θα 

εγκατασταθούν στον χώρο του Data Center 
ΝΑΙ   

9.3.3. 

Η αρχή λειτουργίας του κάθε ανιχνευτή θα 

στηρίζεται σε ηλεκτρονική διάταξη 

THERMISTORS (μετρήσεως και 

συγκρίσεως). Ο ανιχνευτής θα είναι 

ηλεκτρονικού τύπου η δε επαναφορά του 

σε ηρεμία θα γίνεται χωρίς την 

αντικατάσταση κανενός στοιχείου. 

ΝΑΙ   

9.3.4. 

Οι φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές ορατού 

καπνού θα φέρουν όλες τις απαραίτητες 

πιστοποιήσεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθώς και σήμανση CE. 

ΝΑΙ   

9.4. Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής 

9.4.1. Αριθμός φωτοηλεκτρικών ανιχνευτών 2   

9.4.2. 
Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές θα 

εγκατασταθούν στον χώρο του Data Center 
ΝΑΙ   

9.4.3. 

Ο θερμοδιαφορικός ανιχνευτής θα διαθέτει 

έξοδο για φωτεινό επαναλήπτη και θα 

εξασφαλίζει την εύκολη συντήρηση του 

οπτικού του ανακλαστήρα. 

ΝΑΙ   

9.4.4. 

Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές ορατού 

καπνού θα φέρουν όλες τις απαραίτητες 

πιστοποιήσεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθώς και σήμανση CE. 

ΝΑΙ   

9.5. Βάσεις ανιχνευτών 

9.5.1 Αριθμός βάσεων 4   

9.6. Κομβίο απενεργοποίησης κατάσβεσης 

9.6.1. 

Εκτός του Data Center και πλησίον της 

θέσης εγκατάστασης του πίνακα 

κατάσβεσης θα εγκατασταθεί κομβίο 

απενεργοποίησης για την χειροκίνητη 

παύση της λειτουργίας του συστήματος 

ΝΑΙ   
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κατάσβεσης. Το κομβίο απενεργοποίησης 

κατάσβεσης θα συνδέεται απευθείας με τον 

τοπικό πίνακα κατάσβεσης. Επίσης σε 

περίπτωση αστοχίας της αυτόματης 

ενεργοποίησης (μέσω πυρανίχνευσης) να 

διασφαλίζεται η χειροκίνητη ενεργοποίηση. 

 

9.7. Φαροσειρήνα ένδειξης Προ-συναγερμού (Pre Alarm) 

9.7.1. 

Εκτός του Data Center και πάνω από την 

πόρτα αυτού, θα εγκατασταθεί 

φαροσειρήνα ένδειξης Προ-συναγερμού 

(Pre Alarm). 

ΝΑΙ   

9.8. Φωτιστικό Ένδειξης Κινδύνου 

9.8.1. 

Εκτός του Data Center και πάνω από την 

πόρτα αυτού, θα εγκατασταθεί φωτιστικό 

ένδειξης κινδύνου το οποίο θα προειδοποιεί 

ότι το σύστημα πυρόσβεσης βρίσκεται σε 

κατάσταση εκκένωσης. 

ΝΑΙ   

9.9. Γεννήτριες κατάσβεσης 

9.9.1 

Εντός του χώρου του Data Center θα 

εγκατασταθούν γεννήτριες κατάσβεσης με 

κατασβεστικό αέριο aerosol κατάλληλο για 

εγκατάσταση σε Data Center. 

ΝΑΙ   

9.9.2. 

Κάθε γεννήτρια aerosol θα είναι 

εφοδιασμένη με κατάλληλο ενεργοποιητή 

για την εκκίνηση της. 

ΝΑΙ   

9.9.3. 
Κάθε γεννήτρια aerosol θα είναι μεταλλικός 

κύλινδρο υπό ατµοσφαιρική  πίεση 
ΝΑΙ   

9.9.4. 

Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από 

έγκριση του Πυροσβεστικού Σώματος στην 

οποία θα αναφέρεται ξεκάθαρα ότι μετά από 

κατάκλυση δεν υπάρχει τοξική επικινδυνότητα. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στην προσφορά 

τους να συμπεριλάβουν την συγκεκριμένη 

έγκριση. 

ΝΑΙ   
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9.9.5. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 

συμπεριλάβουν στην προσφορά τους τον 

κατάλληλο αριθμό φιαλών για τον όγκο 

όλου του κυρίως χώρου του Data Center. 

ΝΑΙ   

9.9.6. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 

συμπεριλάβουν στην προσφορά τους και 

την αντίστοιχη τεκμηρίωση. 

ΝΑΙ   

 

 

 10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS CONTROL) 

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

10.1. 

Για τις ανάγκες του Data Center θα 

εγκατασταθεί σύστημα Access 

Control με μία κεντρική μονάδα – 

καρταναγνώστης αφής stand 

alone-network 1 θύρας 

(Εισόδου/Εξόδου), κατάλληλο και 

για μεγάλης κλίμακας 

εγκαταστάσεις. Ώστε να υπάρχει 

ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη 

πρόσβαση 

ΝΑΙ   

10.2. 

Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης 

θα προσφέρει προηγμένες 

λειτουργίες επίβλεψης του δικτύου 

Access Control με χωρητικότητα 

16000 χρηστών & 32000 

συμβάντων και διατήρηση 

συμβάντων χωρίς τροφοδοσία για 

60 ημέρες 

ΝΑΙ   

10.3. 

Το σύστημα θα επεκτείνεται 

δικτυακά σε διασύνδεση 254 

μονάδων και θα προσφέρει 

δυνατότητα επικοινωνίας TCP/IP 

ΝΑΙ   
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11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ DATA CENTER 

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

11.1 

Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση αισθητήρα 

θερμοκρασίας   

2 τεμ   

11.2 
Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση αισθητήρα υγρασίας  
2 τεμ   

11.3 

Προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση κάμερας IP σταθερού 

τύπου  

1 τεμ   

11.4 
Η κάμερα IP θα είναι σταθερού 

τύπου  
ΝΑΙ   

11.5 
Η κάμερα θα συνοδεύεται από 

λογισμικό καταγραφής 
ΝΑΙ   

 

 

12 ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

12.1 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να 

παραδώσει  ολοκληρωμένο το έργο, 

το ανώτερο τρείς (3) μήνες μετά την 

υπογραφή της σύμβασης.    

ΝΑΙ   

12.2 

Με το πέρας όλων των εργασιών να 

παραδοθούν από τον υποψήφιο 

ανάδοχο στην Ελληνική ή Αγγλική 

γλώσσα όλα τα απαραίτητα 

εγχειρίδια λειτουργίας για το σύνολο 

του εξοπλισμού (συστημάτων  

ασφαλείας, ηλεκτρολογικών 

ΝΑΙ   
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υποδομών, κλπ) 

12.3 

Η Οριστική Παραλαβή του έργου θα 

πραγματοποιηθεί εφόσον ο 

Ανάδοχος του Έργου ολοκληρώσει 

τις απαιτούμενες εργασίες, θέσει σε 

λειτουργία το σύνολο του 

εξοπλισμού, εκτελέσει δοκιμές  

λειτουργικότητας και στη συνέχεια 

συμπληρωθούν δέκα  (10) ημέρες 

συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας του εξοπλισμού από 

την Αναθέτουσα Αρχή. Σε 

περίπτωση βλάβης ή προβλήματος 

κατά την εκτέλεση των δοκιμών, ο 

Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες 

αντικατάστασης ή αποκατάστασης 

της λειτουργικότητας του 

εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   
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Πρότυπο Εντύπου Βεβαίωσης πραγματοποίησης αυτοψίας  

     

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                           

 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  

 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ                                                                              

 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

 Δ/νση Πληροφορικής 

 Μεσογείων 45 - 115 10 Αθήνα 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ 

Α Υ Τ Ο Ψ Ι Α Σ 

 

Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………..……….…………………………………… για λογαριασμό της εταιρείας 

με την επωνυμία ……..................…………………..…………………………..., διενήργησε σήμερα 

………………….. / 2018` αυτοψία στους χώρους του μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) στον 3o 

όροφο όπως και στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού 

Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) επί της Λεωφόρου Μεσογείων 45.  

Η παρούσα χορηγείται για την συμμετοχή της ανωτέρω εταιρείας στον Διαγωνισμό για την αναβάθμιση 

του μηχανογραφικού κέντρου του ΕΛ.Γ.Α.  

 

          Η Διευθύντρια 
 
 

         Μπαλατσού Μαρία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  24% 

       (€) 

ΦΠΑ 24% 

  (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ DATA 
CENTER – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

   

2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

   

3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

   

4 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ    

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ    

6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ    

7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

   

8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
(ACCESS CONTROL) 

   

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ DATA CENTER 

   

10 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ι 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας……………………………………………………….. 

Κατάστημα…………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης………………………. 

Ευρώ……………………………………………………. 

Προς  

Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

Τμήμα Προμηθειών  

Μεσογείων 45 

115 26 ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………ΕΥΡΩ………………............. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
……………………………………………………. ευρώ υπέρ της Εταιρείας ……………………………. Δ/νση 
………………………………………… για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της 
……………………………… για την προμήθεια ……………………………………………… σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. …………………… Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από τη 
συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5)  
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………… 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α ΙΙ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας……………………………………………………….. 

Κατάστημα…………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης………………………. 

Ευρώ………………………………………………..……………. 

Προς  

Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

Τμήμα Προμηθειών  

Μεσογείων 45 

115 26 ΑΘΗΝΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……….…… ΕΥΡΩ….………............. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
……………………………………………………. ευρώ υπέρ της Εταιρείας 
……………………………………………… Δ/νση …….………………… 
……………………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ΄αριθμ. 
σύμβασης ……………… συνολικής αξίας …………………………………… για την 
………………………………………………. ………… 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την 
καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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Ανήκει στη διακήρυξη   2746/01-03-2018 

                                                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθμ.       /2018 

  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Τα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α. (Μεσογείων 45 - ΑΘΗΝΑ). 
 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:     
1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 
Λεωφ. Μεσογείων, αριθμ. 45, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου: 090038188, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ 
Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος κ. Θεοφάνη Κουρεμπέ, Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1790/88, όπως  ισχύουν 
σήμερα, και της αριθμ. 9268/117544/29-10-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και   
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 789/5-11-2015 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ ), ο οποίος στο εξής για 
συντομία θα αποκαλείται “ ΕΛ.Γ.Α.’’, 

2. Η  Εταιρεία ……………………    με την επωνυμία «……………………………….» ,  και τον διακριτικό 
τίτλο «…………….……………….» και εδρεύει ……………………………………….., νομίμως 
εκπροσωπούμενη από τον ………………………………..........., δυνάμει του 
………………………………………... 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,  
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής 
δραστηριότητας», 
1.3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «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 με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 
(ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013), 
1.4. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) 
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 
4127/2013 και άλλες διατάξεις»,  
1.5. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
1.6. Του Ν. 4270/14  (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 34 παρ.12 του Ν.4484/2017 και ισχύει. 
1.7. Tου Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
1.8. Του  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
2. Τη με αριθμ. πρωτ. ……./ΧΧ-ΧΧ-2018 (Α.Δ.Α. ……………..) Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης 
3. Τη με αριθμ. πρωτ. …../ΧΧ-ΧΧ-2018 Απόφαση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  
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άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και τις 

απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) του 

(ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού, προϋπολογισμένης 

δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00)  πλέον ΦΠΑ 24%. 

4. Τον συνοπτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις ……………………. σύμφωνα με τους όρους της 
αριθμ. πρωτ. ………… διακήρυξης και συμμετείχαν σε αυτόν οι 
εταιρείες………………………………………………………………,  
5. Τη με αριθμ. πρωτ, ……………………… προσφορά της εταιρείας ………………………………………,  
6. Την αριθμ. ……………………………….. απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., που κατακυρώνει το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού αυτού στην εταιρεία «………………………………….», 
7. Τη με αριθμ. πρωτ. ……………….… ανακοίνωση της παραπάνω κατακύρωσης,  

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και οι 

απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) του 
(ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού.  

 
Άρθρο 2ο 

                           Τεχνικές Προδιαγραφές  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ……./2018 Διακήρυξης και την 
τεχνική προσφορά του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας  Διακήρυξης.  

 
 

Άρθρο 3ο 
Διάρκεια της  σύμβασης 

 
Η διάρκεια προμήθειας των αγαθών και παροχής των υπηρεσιών θα είναι τρεις μήνες  από την επόμενη 
της υπογραφής της Σύμβασης.          
 
 

                  Άρθρο 4ο 
Τίμημα- Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις 

 
Τίμημα 

Το συνολικό τίμημα για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών του 

άρθρου 1 της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των …….  ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί έπειτα από την οριστική παραλαβή του 
έργου και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την βεβαίωση εκτέλεσης έργου 
από την αρμόδια Επιτροπή καθώς και την συμπλήρωση δέκα  (10) ημερών συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 
του Ν.4412/2016.  

• Οι κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνουν τον ανάδοχο και είναι οι εξής: 

α) Κράτηση 0,06% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, 
ΧΑΡΤ 3% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% 
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β) Φόρος 8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για προμήθεια υλικών. 

• Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΕΛ.Γ.Α. 

Άρθρο 5ο 
                                                         Ποινικές  Ρήτρες – Εκπτώσεις 

1.Ο ΕΛ.Γ.Α. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε 
αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης  και 
απόφαση του Δ.Σ. του  ΕΛ.Γ.Α. 

2. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του 
Ν.4412/2016. 

Άρθρο 6ο 
Καταγγελία – Λύση 

 
Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης, ο ΕΛ.Γ.Α. θα απευθύνει 
έγγραφη δήλωση προς τον Ανάδοχο, με την οποία θα του τάσσει προθεσμία δέκα εργασίμων (10) 
ημερών (εκτός εάν εκ των περιστάσεων επιβάλλεται να ταχθεί μικρότερη προθεσμία) για να θεραπεύσει 
τη σχετική συμβατική παράβαση. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να προβεί 
στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πλημμελής ή μερική, ο ΕΛ.Γ.Α. θα έχει το δικαίωμα 
κατάπτωσης ολικής ή μερικής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και άμεσης καταγγελίας της 
σύμβασης. 

Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τις υπηρεσίες της παρούσας  Σύμβασης σε άλλο ανάδοχο, 
καταλογίζοντας σε βάρος του Αναδόχου κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά της ή τυχόν 
διαφέρον που θα προκύψει. 

Η Σύμβαση θα μπορεί επίσης να λύνεται άμεσα από τον ΕΛ.Γ.Α. στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε 
περίπτωση κηρύξεως του Αναδόχου σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως των πληρωμών του, β) σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής. 

Μετά την πρόωρη από υπαιτιότητα του Αναδόχου λύση της Σύμβασης, ο ΕΛ.Γ.Α., διατηρεί όλα τα εκ του 
νόμου οριζόμενα δικαιώματά του, προς αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής του ζημιάς. 

 
Άρθρο 7ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
 
1. Για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής ο ανάδοχος κατέθεσε τη   με 
αριθμ. ………………………………. εγγυητική επιστολή της ………………………………….., ποσού 
…………………………………. ευρώ, η οποία θα παραμείνει στον ΕΛ.Γ.Α. μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
αυτής 
 
2.Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και  ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν  απαιτήσεων  από τους συμβαλλόμενους. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016.     

                               

Άρθρο 8o 
Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών 

1. Η εν λόγω σύμβαση  διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’  εφαρμογής της, ο ΕΛ.Γ.Α. και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
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για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 

Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 

Άρθρο 9o 
Τροποποιήσεις 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς 

τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 10o 
Υποχρεώσεις Αναδόχου   

 
1.Καθ′όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
αναθέτουσα αρχή ,υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 
την εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος πρέπει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 
πράξεις ή παραλήψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον των 
Υπηρεσιών.  
2. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από προσωπικό του αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο, 
το οποίο εγγυάται ότι διαθέτει για την υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης και συνεργάτες που διαθέτουν 
την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις 
της σύμβασης υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή των εκάστοτε υποδεικνυόμενων από αυτών προσώπων. Ο ανάδοχος είναι  
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του.            

 
Άρθρο 11o 

Λοιπές Διατάξεις 
 

1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 

2. Προσωπικό 

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 

ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας  που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός 

προς αποκατάστασή της. 

3. Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 4. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), η υπ’ αριθμ. πρωτ.         /  ΧΧ-ΧΧ-2018 διακήρυξη του ΕΛ.Γ.Α. και 
η με αριθμ. πρωτ.      /  -   -2018 (εισερχόμενα ΕΛ.Γ.Α)   προσφορά του Αναδόχου αποτελούν 
συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής 
ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 
α) Η παρούσα σύμβαση, 

β) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), 

δ) Η υπ’ αριθμ.        / ΧΧ-ΧΧ-2018 διακήρυξη του ΕΛ.Γ.Α., 
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ε) Η με αριθμ. πρωτ.        / ΧΧ-ΧΧ-2018 (εισερχ. ΕΛ.Γ.Α.)  προσφορά του αναδόχου. 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν για την ερμηνεία των όρων 

της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

Σε πίστωση όλων των παραπάνω, τα οποία και οι δύο συμβαλλόμενοι συνομολογούν και αποδέχονται, 

συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) πρωτότυπο έλαβε 

ο ΕΛ.Γ.Α. και ένα (1) πρωτότυπο έλαβε ο Ανάδοχος, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν, 

υπογράφονται ως ακολούθως : 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ                                                                                   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ                                                                     Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α) 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  
 
 
 
 
 
 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99200298] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Μεσογείων 45  Αθήνα 11526  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ] 

- Τηλέφωνο: [2107490423] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [l.anagnostopoulos@elga.gr] 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [………………] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………….] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

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

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 

θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 
2. δωροδοκίαx,xi· 
3. απάτηxii· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

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

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

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

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς , ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 

του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς : 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    

 

 

 

 

 

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxiv το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxv, 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 δωρεάνxxxvi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

 [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix 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). 
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii 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. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxiv 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 ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 
ανωτέρω.  
xxxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxvi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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