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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. 

i. του άρθρ. 24 (περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος) του Ν. 2198/1994 «Αύξηση 

αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις», (A’ 43), όπως ισχύει . 

ii. του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
 

iii. του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004, «Ρυθμίσεις για την 

οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» 

(Α’102), όπως ισχύουν. 

iv. του άρθρου 6 του  ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια –Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου 

Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», (Α’ 51) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

v. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει. 

vi. του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (Α’ 141). 

vii. του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ/204/Α΄/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

                                                                                                             ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΝ 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Αθήνα, 04/07/2016 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                      Α.Π.      13198/2016 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου 
TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής    
Πληρ.: Χ. Ανδρικοπούλου 
 210 90 98 468 
 210 90 98 453 
e-mail: chry.andrikopoulou@minpress.gr  
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viii. του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», (Α’167) 

ix. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α΄ 143) 

x. του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας , 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160), όπως 

ισχύει. 

xi. του ν. 4250/2014: «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 (Α  161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α  74), 

xii. του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 

οργάνων και λοιπές διατάξεις», ( Α΄ 29). 

xiii. Του Ν. 4339/2015 ( Α΄133 ) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης …………………… και άλλες 

διατάξεις».  

xiv. του Ν. 4392/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την 

Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 100). 

xv. του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» (Α’ 150), όπως ισχύει. 

xvi. του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», (Α’ 194). 

xvii. του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α. Εσωτερικών και 

β. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των 

Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων 

Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 

και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς», (Α’ 147). 

xviii. του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της 

Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές 

υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού 

και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο 
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Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων 

συναφών θεμάτων», (Α’ 178). 

xix. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 

υπηρεσιών», (Α’141) 

xx. του Π.Δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της 

Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α’ 169), όπως ισχύει,  

 
2.   

i. της υπ’ αριθμ. 35130/739/2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «αύξηση των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων», (Β’1291). 

ii. της υπ’ αριθμ. Υ144/02-08-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός 

σχέσεων και αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων των υπαγομένων στον 

Πρωθυπουργό υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και της 

Γενικής Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» (Β’ 2255). 

iii. του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄20/27-01-2015), 

iv. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116), 

v. της υπ’ αριθμ. Υ11/2015 (Β΄ 2109) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά», 

vi. της υπ’ αριθμ. 167/27.2.2015 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ’ 103) 

vii. της υπ’ αριθμ. 5719/2015 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας, κ. Νικόλαου Παππά  

με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον 

Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, και στους Προϊσταμένους των 

Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και 

Γραφείων), που ανήκουν της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης  και Επικοινωνίας», 

(Β’546). 

viii. του άρθρου 2 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 4297/2016 (Β΄ 518/1.3.2016) απόφασης του 

Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση επιμέρους αρμοδιοτήτων της διαγωνιστικής 

διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
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γενικού περιεχομένου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 

ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας». 

ix. της υπ’ αριθμ. 4257/29-02-2016 απόφασης συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής 

Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας. 

x. του υπ’ αριθμ. ΔΑΕ/399/23-06-2016 Εγκριτικού Σημειώματος της Διεύθυνσης                             

Άμεσης Ενημέρωσης περί της διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται για τη διεξαγωγή της 

δημοπρασίας, βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ’ αριθμ. 1/2016 

Προκήρυξης του Υπουργού Επικρατείας για την δημοπρασία χορήγησης (4) αδειών 

παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 

λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για 

μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).  

xi. της υπ’ αριθμ. 12667/28-06-2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του φορέα 23-

760 στον ΚΑΕ 1723, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών με τον αριθμό 65218. 

 

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Εγκρίνουμε την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. www.media.gov.gr, 

σχετικής έγγραφης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται για τη διεξαγωγή της 

δημοπρασίας, βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ’ αριθμ. 1/2016 Προκήρυξης 

του Υπουργού Επικρατείας για την δημοπρασία χορήγησης (4) αδειών παρόχων 

περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής 

εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής 

ευκρίνειας (high definition).  

Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Απόφασης καθώς και της πρόσκλησης ενδιαφέροντος με τα 

συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) θα διατίθεται, εκτός από το διαδικτυακό τόπο 

της Αναθέτουσας Αρχής www.media.gov.gr, και στον ιστότοπο του Προγράμματος 

Δι@ύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ggk καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ). 
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Η συνολική σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών που θα 

παρασχεθούν στο πλαίσιο διενέργειας του παρόντος πρόχειρου διαγωνισμού καθ’ όλη την 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των σαράντα χιλιάδων 

ευρώ (40.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ορίζουμε ημερομηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού την 15η/07/2016 ημέρα                                                                                                   

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, παρουσία της αρμόδιας Τριμελούς 

Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών της Υπηρεσίας μας. 

               ME ENTOΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
                                                              Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
                                                                    
 

                                                           Ελευθέριος Κρέτσος 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

- Δ/νση Άμεσης Ενημέρωσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για το σχεδιασμό, 
ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται για τη 
διεξαγωγή της δημοπρασίας, βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ’ αριθμ. 
1/2016 Προκήρυξης του Υπουργού Επικρατείας για την δημοπρασία χορήγησης (4) 
αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού 
περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition), με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

 

 

Αθήνα, 04/07/2016  

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο αναζήτησης αναδόχου για 
το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται 
για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ’ αριθμ. 
1/2016 Προκήρυξης του Υπουργού Επικρατείας για την δημοπρασία χορήγησης (4) αδειών 
παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση 
υψηλής ευκρίνειας (high definition) 

 

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τον ανωτέρω πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 
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ΆΡΘΡΟ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Κεντρικό Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Φραγκούδη 
11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 210 9098438, fax 210 
9098433). 

 

ΆΡΘΡΟ 2. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι υποψηφιότητες κατατίθενται σε κυρίως φάκελο, κλειστό και σφραγισμένο με τη 
σφραγίδα του υποψηφίου, στον οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα: 

«Υποψηφιότητα για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για το 
σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται 
για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ’ αριθμ. 
1/2016 Προκήρυξης του Υπουργού Επικρατείας για την δημοπρασία χορήγησης (4) αδειών 
παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση 
υψηλής ευκρίνειας (high definition), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή». 

«Στοιχεία Υποψηφίου» (Πλήρης επωνυμία του, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ). 

«Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Κεντρικό Πρωτόκολλο, 
Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, Τ.Κ 101 63, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 210 
9098438, fax: 210 9098433, υπ' όψιν Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων 
Διαγωνισμών». 

Η σημείωση: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ» 

 

ΆΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή 
Κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών προσώπων ή συνεταιρισμοί των κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών του ΕΟΧ, των κρατών-μελών της Συμφωνίας Δημοσίων 
Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου καθώς επίσης και των 
οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν την καταστατική  
τους  έδρα  και  δραστηριοποιούνται  στις  προαναφερθείσες  χώρες.   

Δεν γίνονται δεκτοί: 

- Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
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- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις  εκτός 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά 
περίπτωση. 

 

ΆΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του κάθε Υποψηφίου, ο 
οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.  

2. Οι  Υποψήφιοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά για τη σύνταξη και υποβολή της 
προσφοράς, των δικαιολογητικών και εν γένει στοιχείων που αναφέρονται στην 
παρούσα κ.λπ. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και 
δικαιούται να ματαιώσει, ακυρώσει ή διακόψει τη διαδικασία ή να την επαναλάβει 
με τροποποίηση ή μη των όρων της παρούσας πρόσκλησης και χωρίς υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

4. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές, πέραν των οριζόμενων στην παρούσα 
Πρόσκληση, δεν γίνονται δεκτές.  

5. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θεωρούνται 
δεσμευτικά για τους Υποψήφιους. 

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους για εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της προθεσμίας λήξης υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, 
εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο.  

7.  Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς 
ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους Υποψηφίους. 

8.  Σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν τμήματα της Σύμβασης 
υπεργολαβικά σε τρίτους, υποχρεούνται να το αναφέρουν στην προσφορά τους, 
καθορίζοντας τα τμήματα αυτά και τους συγκεκριμένους υπεργολάβους που θα τα 
αναλάβουν, χωρίς αυτό να επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του/των 
Αναδόχου/ων. Υποχρεούνται επίσης να υποβάλουν/προσκομίσουν υπεύθυνη 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εν λόγω υπεργολάβου, στην οποία θα 
δηλώνεται ρητώς ότι ο υπεργολάβος αποδέχεται τη συγκεκριμένη συνεργασία με 
τον Υποψήφιο και δεσμεύεται ότι θα συνεργαστεί με αυτόν, εφόσον ανακηρυχθεί 
Ανάδοχος, έως το πέρας της Σύμβασης. 

9.  Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γραπτή συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα αναγράφεται ρητώς η αποδοχή του εκάστοτε 
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υπεργολάβου, μόνος δε υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της παρούσας, παραμένει ο Ανάδοχος. 

10. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να αναλάβει τμήμα της Σύμβασης 
υπεργολαβικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9 αυτού του 
κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει, είτε ως υπεργολάβος είτε ως 
Υποψήφιος, σε περισσότερες της μιας προσφορές, με ποινή αποκλεισμού του 
συνόλου των προσφορών στις οποίες συμμετέχει.  

11. Σε περίπτωση που Υποψήφιος υποβάλλει με την προσφορά του στοιχεία και 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνυποψήφιους θα έθιγε έννομα συμφέροντά του, τότε ο Υποψήφιος υποχρεούται 
να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της Προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας «εμπιστευτικού 
χαρακτήρα» αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του Υποψηφίου.  

 

ΆΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1) Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων θα αναφέρει τα 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του 
διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω 
αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι, στην 
τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το 
στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί, να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή 
παραστατικό εκπροσώπησης. 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης και πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει 
περιέλθει σε αυτό α) αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και 
διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη 
θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, β) απόφαση που να την κηρύσσει 
σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης ούτε αίτηση προς 
το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας 
συνδιαλλαγής / εξυγίανσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 6 και της παρ. 5 του άρ. 11 του 
Νόμου 3419/2005, καθώς και του άρ. 8 του Νόμου 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν. 
 
Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων δεν απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού 
αρμόδιας διοικητικής αρχής, ότι δεν έχει περιέλθει σε αυτό: 

Α) αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας  
Β) αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή 
συνεκκαθαριστή και 
Γ) απόφαση που να τη θέτει υπό ειδική εκκαθάριση 
καθώς τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν εκδίδονται για ατομικές επιχειρήσεις. 
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Αντ’ αυτού χρειάζεται να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 
1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν έχει 
προβεί σε ενέργειες σχετικά με παύση των εργασιών της. 

3) Υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) του άρθρου 8 παρ. 4 
του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισμού («Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για το 
σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, που 
απαιτείται για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 
της υπ’ αριθμ. 1/2016 Προκήρυξης του Υπουργού Επικρατείας για την δημοπρασία 
χορήγησης (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition) και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή») και θα δηλώνεται ότι, μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του, ο υποψήφιος: 

i. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ.1 του άρθρ. 43 του π.δ. 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας, 

ii. δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

iii. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, 

iv. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, 

v. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. Εάν πρόκειται για αλλοδαπούς, τότε η δήλωση μπορεί να αφορά την 
εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

vi. δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση Υπουργική Απόφαση κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

vii. α) συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα και β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα 
απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω 
αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού. 

viii. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εξήντα (60) ημέρες. 

ix. απασχολεί άνω των είκοσι (20) εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας.  
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 την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση υποβάλλουν: 

i. οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε., 

ii. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε., 

iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

4) Απόδειξη ότι διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία και έχει εκτελέσει τουλάχιστον 
τρία (3) έργα ανάπτυξης λογισμικού, προϋπολογισμού άνω των τριακοσίων (300) 
χιλιάδων ευρώ. 

Η εμπειρία αυτή μπορεί να αποδειχθεί με α) κατάλογο έργων, της τελευταίας τριετίας, 
συμπεριλαμβανομένων και των τριών (3) έργων που ζητούνται ανωτέρω, με τις  
παρακάτω πληροφορίες ανά έργο:   

  τα στοιχεία του πελάτη,  

  όνομα και τηλέφωνο προσώπου επικοινωνίας,   

  συμβατικό χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών 

  το συμβατικό κόστος της παροχής υπηρεσιών  

  συνοπτική περιγραφή της συνεισφοράς στο έργο 

  το ποσοστό τυχόν συμμετοχής του Υποψηφίου Αναδόχου στον 
προϋπολογισμό του έργου  

ΚΑΙ 

β) βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής που  
έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από τη Δημόσια Αρχή ή Δήλωση 
Πελάτη-Ιδιώτη όπως εκπροσωπείται από το Νόμιμο Εκπρόσωπό του.  

ή/και με προσκόμιση βεβαίωσης έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου (Νομικά 
πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων) από αρμόδια διοικητική αρχή π.χ. ΔΟΥ.  

 

5) Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων από τις οποίες 
θα προκύπτουν σαφώς ο κύκλος εργασιών, τα ίδια κεφάλαια, το σύνολο των υποχρεώσεων 
και τα κέρδη προ φόρων, σε περίπτωση όπου η δημοσίευση των οικονομικών αυτών 
καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την περί εταιριών νομοθεσία της χώρας, όπου είναι 
εγκατεστημένος ο Υποψήφιος, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του 
οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του. 

Στις εν λόγω καταστάσεις θα πρέπει να διαφαίνεται ότι σε έκαστο έτος (της τελευταίας 
τριετίας), έχει ετήσιο τζίρο, που να υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ. 

Σε περίπτωση υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών 
καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της 
χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, ή οποιουδήποτε 
άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου (βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική 
ικανότητα της επιχείρησης).   
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6) Ομάδα Έργου  

Για την εκτέλεση του Έργου απαιτείται να διατεθεί τουλάχιστον πενταμελή Ομάδα Έργου 
από υπαλλήλους του Αναδόχου, εκ των οποίων θα ορισθεί ένας Υπεύθυνος Έργου με 10ετή 
τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού και εγκατάσταση 
συστημάτων και με Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο). Τα υπόλοιπα 
τέσσερα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν άνω της πενταετούς εμπειρίας σε 
ανάπτυξη λογισμικού και εγκατάσταση συστημάτων. Η Ομάδα Έργου θα παρακολουθεί την 
υλοποίηση  του έργου,  θα συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την επίλυση τυχόν 
προβλημάτων και θα την ενημερώνει για θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο έργο. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα σύνθεσης Ομάδας Έργου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει βιογραφικά σημειώματα σε 
τυποποιημένη μορφή για τα μέλη της Ομάδας Έργου, στα οποία να αναφέρονται οι τίτλοι 
σπουδών, η εξειδίκευση και η εμπειρία τους σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
Δ’. 

 

7) Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, από 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία του Διαγωνισμού ύψους 2% (παρ. 1 άρθρο 
157 του ν. 4281/2014) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. 
Η εν λόγω εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, του 
άρθρου 25 του π.δ. 118/2007 

i. Οι εγγυητικές επιστολές προέρχονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα 
έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών 

α/α Ονοματεπώνυμο   

μέλους της Ομάδας  

Έργου 

Θέση στην  

Ομάδα Έργου 

Καθήκοντα  
 

1    

2    

3    

4    

5    
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. καθώς και από πιστωτικά ιδρύματα τρίτων 
χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/97. Οι ως 
άνω εγγυητικές επιστολές συντάσσονται στα Ελληνικά ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους. 

ii.  Σχέδιο εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ΄ της 
παρούσας. 

iii.    Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να περιέχει μεταξύ άλλων τα εξής: Εκδότη και 
ημερομηνία έκδοσης, παραλήπτη, αριθμό εγγυητικής επιστολής, ποσό για το 
οποίο ισχύει, παραίτηση από τα δικαιώματα ένστασης διαιρέσεως και διζήσεως, 
όνομα ή επωνυμία του υπέρ’ ου η εγγύηση, αριθμό πρωτοκόλλου της 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας 
του Πρόχειρου Διαγωνισμού και αντικείμενο αυτής καθώς και το χρόνο ισχύος 
και τη δυνατότητα παράτασής του.  

iv.     Προσφορές χωρίς την ως άνω εγγυητική επιστολή συμμετοχής απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

v.     Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των Υποψηφίων επιστρέφονται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007.  

vi.     Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Αναδόχου θα του αποδοθεί με την 
κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007. 

vii.     Τυχόν ελλείψεις της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πέραν των αναγκαίων 
στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του υποψήφιου. 

viii.     Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) 
τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς που ζητά η 
παρούσα Πρόσκληση ενδιαφέροντος, (ήτοι 90 ημέρες). 

 
 
 
 
ΆΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 
Ο Πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/07/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 
π.μ. στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 και 
Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, Αττικής, Αθήνα, παρουσία της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών. 

Οι σχετικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 14η/07/2016, ημέρα                               
Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.  
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Η συνολική σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού της Γ.Γ.Ε.Ε. για το έτος 
2016 (ΚΑΕ 23/760 - 1723). 

 

ΆΡΘΡΟ 7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
7.1 Το βασικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει: 
 
Α) το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, καθώς και την εκτέλεση δοκιμών του 
πληροφοριακού συστήματος αναφορικά με την διενέργεια δημοπρασίας για τη χορήγηση 
τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού 
περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition). 
Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει, εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει σε χώρο της 
Αναθέτουσας Αρχής τον ακόλουθο εξοπλισμό:  

1) το αναγκαίο λογισμικό (software) για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, 
2) το ακόλουθο υλικό (hardware): - δύο (2) εξυπηρετητές (web application- database 

server), έναν κύριο και έναν εφεδρικό, που θα φιλοξενήσουν: το διακομιστή 
εφαρμογής (web application), το λογισμικό της δημοπρασίας και τη βάση 
δεδομένων. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω εξυπηρετητών περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ 
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
Β) την εκπαίδευση στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος (i) της ομάδας διενέργειας 
της δημοπρασίας καθώς και (ii) των συμμετεχόντων σε αυτή,  
Γ) υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης κατά την διάρκεια της δημοπρασίας. 
Δ) την ενοικίαση του κάτωθι απαιτούμενου εξοπλισμού για την διεξαγωγή της 
δημοπρασίας: 
- Δύο (2) μεταγωγείς 48 θέσεων (switch), έναν κύριο και έναν εφεδρικό, που να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας των τεχνικών προδιαγραφών, 
- Τέσσερις (4) φορητούς υπολογιστές για τις ανάγκες της ομάδας διενέργειας της 
δημοπρασίας, 
- Δύο (2) ψηφιακούς χρονομετρητές, 
- Δύο (2) εκτυπωτές και 
- Τα απαραίτητα καλώδια για τη διασύνδεση των υπολογιστών-μεταγωγού-εξυπηρετητή σε 
κλειστό ιδιωτικό δίκτυο «περιβάλλον intranet». 
 
Σε δεύτερη φάση  και μετά τον καθορισμό των τελικών συμμετεχόντων στη δημοπρασία, ο 
Ανάδοχος, για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, είναι υποχρεωμένος να παράσχει στην 
Αναθέτουσα Αρχή, μέσω ενοικίασης, ίσο αριθμό φορητών υπολογιστών με τους τελικούς 
συμμετέχοντες.  
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Το λογισμικό θα λειτουργεί σε «περιβάλλον intranet». 
 
 
Πιο αναλυτικά Περιγραφή του Έργου: 
 
 
7.1.1.  Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει, να υλοποιήσει, να εγκαταστήσει και να θέσει σε 
λειτουργία σε όλα τα προβλεπόμενα σημεία εγκατάστασης, το πληροφοριακό σύστημα 
διεξαγωγής της δημοπρασίας με βάση τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 7 της Προκήρυξης για 
την δημοπρασία χορήγησης (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού 
προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition). Ο 
Ανάδοχος οφείλει να ελέγξει όλες τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος και να 
πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την επιτυχή λειτουργία του στα 
σημεία εγκατάστασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει δοκιμές αποδοχής και να διασφαλίσει την συμβατή 
λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με την διαδικασία δημοπρασίας που 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 7 της Προκήρυξης. Οι δοκιμές αποδοχής θα ολοκληρώνονται 
κατόπιν πιστοποίησης των αποτελεσμάτων αποδοχής από την Αναθέτουσα Αρχή και αφού 
κριθούν σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της ΓΓΕΕ στο 
πλαίσιο του παρόντος έργου θα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της. Στο πλαίσιο του έργου 
ο Ανάδοχος θα παραδώσει: 

 Τα εκτελέσιμα προγράμματα του λογισμικού της δημοπρασίας. 

 Τον πηγαίο κώδικα μαζί με οδηγίες κτισίματος (build) του λογισμικού. 

 Τεχνική τεκμηρίωση του λογισμικού, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την 
τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος και οδηγίες 
εγκατάστασης και παραμετροποίησης για το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του 
λογισμικού συστημάτων, του λογισμικού εφαρμογής και του λογισμικού βάσεων 
δεδομένων.  

 
 
Το πληροφοριακό σύστημα θα έχει διαφορετική λειτουργικότητα:  
α) για την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας μέσω της οποίας θα γίνεται η ρύθμιση 
όλων των παραμέτρων της δημοπρασίας και η διαχείριση των προσφορών που 
υποβλήθηκαν σε κάθε γύρο, στάδιο και φάση της δημοπρασίας και  
β) για τους συμμετέχοντες στη Δημοπρασία μέσω της οποίας θα γίνεται η υποβολή 
προσφορών για το Στάδιο 1 και 2 κάθε Φάσης καθώς και η ενημέρωση των συμμετεχόντων 
για κάθε γύρο, στάδιο και φάση.  
Οι πληροφορίες που θα κοινοποιούνται σε κάθε συμμετέχοντα ανά γύρο, στάδιο και φάση 
της δημοπρασίας ανάλογα με την εξέλιξη αυτής καθώς και οι προσφορές που υποβάλλουν 
οι συμμετέχοντες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εντύπων του Παραρτήματος Β΄.  
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Η λειτουργικότητα διαχείρισης για την επιτροπή διαγωνισμού περιλαμβάνει: 

 Παραμετροποίηση του Συστήματος 

 Έναρξη και λήξη Δημοπρασίας 

 Έναρξη και λήξη Φάσης Δημοπρασίας 

 Έναρξη και λήξη Σταδίου Δημοπρασίας  

 Ρύθμιση, έναρξη και λήξη Γύρου 

 Παροχή πληροφόρησης στην επιτροπή για τη χειρονακτική επαλήθευση των 
αποτελεσμάτων του πληροφοριακού. 

 Επισκόπηση και επαλήθευση του ιστορικού της δημοπρασίας 
 
Η λειτουργικότητα για τους συμμετέχοντες της δημοπρασίας θα περιλαμβάνει: 

 Αποδοχή ή μη αποδοχή τιμών των γύρων του σταδίου 1 κάθε φάσης 

 Υποβολή προσφοράς για τους γύρους του σταδίου 2 κάθε φάσης 

 Παροχή πληροφόρησης για την κατάσταση της δημοπρασίας/ φάσης/ σταδίου/ 
γύρου. 

 
Οι διεπαφές χρήστη (user inderface) του συστήματος θα είναι web-based και συμβατές με 
τους διαδεδομένους περιηγητές διαδικτύου (chrome, firefox, internet explorer / edge). Το 
σύστημα θα υποστηρίζει αυτόματη δημιουργία εγγράφων τύπου pdf και Excel. 
 
Βασική λειτουργικότητα παραμετροποίησης: 
Η λειτουργικότητα της παραμετροποίησης της δημοπρασίας θα περιλαμβάνει τα 
παραμετρικά στοιχεία της δημοπρασίας όπως: αριθμός αδειών, τιμή εκκίνησης, 
συμμετέχοντες και τα στοιχεία τους, εκπρόσωποι των συμμετεχόντων κ.α. 
Στη λειτουργικότητα της παραμετροποίησης περιλαμβάνεται και η δημιουργία των τελικών 
χρηστών της εφαρμογής και του προφίλ τους. 
 
 
7.1.2.  Βασική λειτουργικότητα του συστήματος υποβολής προσφορών  

1. Σε κάθε γύρο της δημοπρασίας, ο Συμμετέχων ενημερώνεται μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος για τον αριθμό φάσης, αριθμό σταδίου, αριθμό γύρου, 
την ώρα έναρξης του γύρου, την διάρκεια του γύρου, την τιμή γύρου για το Στάδιο 1 
ή την ελάχιστη αποδεκτή τιμή για το Στάδιο 2, την λήξη του γύρου καθώς και τον 
αριθμό συμμετεχόντων κατά την έναρξη της Φάσης.  

2. Κατά το στάδιο 1 της κάθε φάσης, ο Συμμετέχων θα δύναται να επιλέξει στο 
πληροφοριακό σύστημα την αποδοχή της τιμής γύρου, την μη αποδοχή της τιμής 
γύρου, ή την απόσυρση από τη δημοπρασία. Κατά την υποβολή της προσφοράς, το 
πληροφοριακό σύστημα ζητά επιβεβαίωση από τον συμμετέχοντα για την οριστική 
υποβολή και καταχώρησή της. Ο Συμμετέχων έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της 
προσφοράς του (επιλογή του) η οποία θα περιέχει κατ΄ ελάχιστον τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 7.3.1 και θα είναι σύμφωνη με το Υπόδειγμα 1.  

3. Ο Συμμετέχων δεν δύναται να υποβάλει προσφορά στο πληροφορικό σύστημα πριν 
την έναρξη ή μετά την λήξη του προκαθορισμένου χρόνου του κάθε γύρου. 

4. Σε περίπτωση που μετά την λήξη ενός γύρου του Σταδίου 1, ο συμμετέχων επιλέξει 
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στο πληροφοριακό σύστημα την μη αποδοχή της τιμής γύρου («αδράνεια»), ή την 
οριστική απόσυρση από την δημοπρασία, το σύστημα δεν επιτρέπει στον 
συμμετέχοντα την υποβολή προσφοράς σε επόμενο γύρο του Σταδίου 1 της 
τρέχουσας φάσης  ή υποβολή προσφοράς σε οποιαδήποτε φάση. Επίσης το 
σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή προσφοράς στο Στάδιο 2 από συμμετέχοντα ο 
οποίος δεν έχει ορισθεί ότι θα συμμετέχει στο Στάδιο 2. (Στις περιπτώσεις αυτές θα 
υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από το σύστημα εντύπου στο οποίο να 
αναφέρεται η κατάσταση του συμμετέχοντα στον τρέχον γύρο, στάδιο και φάση.) 

5. Με την λήξη κάθε γύρου του σταδίου 1, και αφού δοθούν οι ρυθμίσεις του 
επόμενου γύρου από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, δημιουργείται μέσω 
του πληροφοριακού συστήματος ένα έντυπο για κάθε συμμετέχοντα το οποίο είναι 
διαθέσιμο μέσω του πληροφοριακού συστήματος ταυτόχρονα σε όλους τους 
συμμετέχοντες, με οδηγίες για τον επόμενο γύρο, οι οποίες θα περιέχουν κατ΄ 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7.3.2 και είναι σύμφωνο με το 
Υπόδειγμα 2 (Οδηγίες πρώτου γύρου Σταδίου 1) και με το Υπόδειγμα 3 (οδηγίες 
επόμενων γύρων Σταδίου 1). Τα έντυπα αυτά μπορούν να εκτυπώνονται από την 
Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί Στάδιο 2 
τρέχουσας Φάσης, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για την ολοκλήρωση της Φάσης 
καθώς και αν χαρακτηρίστηκαν προσωρινοί πλειοδότες (Υπόδειγμα 4) ή μειοδότες 
(Υπόδειγμα 5). 

6. Στο στάδιο 2, οι συμμετέχοντες υποβάλουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος 
ηλεκτρονική προσφορά εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή 
διεξαγωγής της Δημοπρασίας και στη συνέχεια εκτυπώνουν την υποβληθείσα 
προσφορά, η οποία θα περιέχει κατ΄ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
7.3.1 και η οποία είναι σύμφωνη με το Υπόδειγμα 6. Ο Συμμετέχων θα έχει την 
δυνατότητα υποβολής πέραν της μίας προσφοράς στο πληροφοριακό σύστημα. Ο 
Συμμετέχων έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της προσφοράς την οποία επιλέγει να 
υποβάλλει και η οποία θα περιέχει κατ΄ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 7.3.1 και είναι σύμφωνη με το ως άνω Υπόδειγμα 6.  

7. Στο στάδιο 2, το πληροφοριακό σύστημα δεν θα επιτρέπει την υποβολή προσφορών 
οι οποίες είναι μικρότερες ή ίσες από  

i. την υψηλότερη τιμή γύρου που έγινε αποδεκτή στο στάδιο 1.  
ii. αυτή που έχει υποβληθεί σε προηγούμενο γύρο του σταδίου 2. 

Επιπλέον το πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει την υποβολή προσφοράς η οποία 
έχει μορφή ακέραιου πολλαπλάσιου των 100.000 σύμφωνα με το 7.3.1.8. 

8. Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης δημιουργείται μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος, ένα έντυπο για κάθε συμμετέχοντα το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος ταυτόχρονα σε όλους τους συμμετέχοντες, με το οποίο 
θα ενημερώνονται εάν είναι προσωρινοί υπερθεματιστές (Υπόδειγμα 7) ή εάν είναι 
μειοδότες (Υπόδειγμα 8) και το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες των 
ως άνω Υποδειγμάτων 7 & 8 .  
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7.1.3. Βασική λειτουργικότητα του συστήματος διαχείρισης των υποβληθέντων 
προσφορών  

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας μέσω του συστήματος κηρύσσει την έναρξη 
της δημοπρασίας με προ-ρυθμισμένο το βήμα αύξησης και την τιμή γύρου για τον 
πρώτο γύρο του πρώτου σταδίου κάθε φάσης. 

2. Τα πεδία που καθορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας για τον πρώτο γύρο 
αλλά και κάθε επόμενο είναι: διάρκεια γύρου, ώρα έναρξης γύρου, λήξη γύρου, 
βήμα αύξησης για το Στάδιο 1 (ενώ το σύστημα θα υπολογίζει την τιμή γύρου) και 
ελάχιστη αποδεκτή προσφορά για το Στάδιο 2.    

3. Στον πρώτο γύρο του Σταδίου 1 της κάθε φάσης, το πληροφοριακό σύστημα θα 
ορίζει ως τιμή εκκίνησης το ποσό των 3.000.000€ 

4. Στον πρώτο γύρο του Σταδίου 1 της κάθε φάσης, το λογισμικό θα ορίζει ως βήμα 
αύξησης υποχρεωτικά το ποσό των 500.000€. Στους επόμενους γύρους του Σταδίου 
1 της κάθε φάσης, το λογισμικό θα δέχεται στο πεδίο «βήμα αύξησης» την εισαγωγή 
ποσού το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 500.000€ και θα καθορίζεται από την 
Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας. 

5. Με την λήξη κάθε γύρου του σταδίου 1, η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας 
ενημερώνεται άμεσα μέσω του πληροφοριακού συστήματος για την επιλογή του 
κάθε συμμετέχοντα. Χαρακτηρίζει τις υποβληθείσες προσφορές έγκυρες ή άκυρες 
και ενημερώνει το σύστημα για τυχόν ποινές που έχουν επιβληθεί και για τους 
λόγους επιβολής τους. Το σύστημα:  

i. χαρακτηρίζει τους συμμετέχοντες ως ενεργούς ή αδρανείς για τον επόμενο 
γύρο,  

ii. προσδιορίζει την μέχρι εκείνη την στιγμή υψηλότερη προσφορά κάθε 
συμμετέχοντα στην τρέχουσα φάση, την υψηλότερη προσφορά που έχει 
υποβάλλει κάθε συμμετέχοντας στις φάσεις που έχουν ολοκληρωθεί,  

iii. συγκρίνει τον αριθμό ενεργών και αδρανών συμμετεχόντων με τον αριθμό 
των αδειών για τις οποίες δεν έχουν ανακηρυχτεί υπερθεματιστές και  

iv. ελέγχει εάν ο αριθμός των ενεργών συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος από 
δύο, ένας, ή κανένας.  

Ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κεφάλαιο 7 το πληροφοριακό σύστημα ενημερώνει τον διαχειριστή εάν πρέπει να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δοθούν οι άδειες στους ενεργούς και αδρανείς 
συμμετέχοντες, εάν πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δοθεί η άδεια στον 
μοναδικό ενεργό συμμετέχοντά της του τελευταίου γύρου του Σταδίου 1 ή εάν 
πρέπει να ολοκληρωθεί το Στάδιο 1 και να ξεκινήσει το Στάδιο 2, καθώς και ποιοι θα 
είναι οι ενεργοί συμμετέχοντες στο Στάδιο 2. Ειδικά για τους Συμμετέχοντες στο 
Στάδιο 2 δίνεται η δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης από την Επιτροπή Διεξαγωγής 
της Δημοπρασίας. 

6. Με την λήξη κάθε γύρου του σταδίου 2, η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας 
ενημερώνεται άμεσα μέσω του πληροφοριακού συστήματος για την προσφορά του 
κάθε συμμετέχοντα. Χαρακτηρίζει τις υποβληθείσες προσφορές έγκυρες ή άκυρες. 
Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας ηλεκτρονικών προσφορών επιλέγει 
για ποια έχει υποβληθεί έντυπη προσφορά και την χαρακτηρίζει ως τελική 
υποβληθείσα προσφορά. Επίσης ενημερώνει το σύστημα για τυχόν ποινές που 
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έχουν επιβληθεί και για τους λόγους επιβολής τους. Το σύστημα:  
i. προσδιορίζει ποια ήταν η προσφορά κάθε συμμετέχοντος στον γύρο που 

ολοκληρώθηκε,  
ii. κατατάσσει τις προσφορές σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το ύψος τους και 

προσδιορίζει την σειρά κατάταξης κάθε συμμετέχοντα, 
iii. προσδιορίζει την υψηλότερη προσφορά που έχει υποβάλλει κάθε 

συμμετέχοντας στις φάσεις που έχουν ολοκληρωθεί,  
iv. συγκρίνει την υψηλότερη προσφορά που έχει υποβάλλει κάθε 

συμμετέχοντας στις φάσεις που έχουν ολοκληρωθεί με την τρέχουσα 
προσφορά του και προσδιορίζει την υψηλότερη, 

v. συγκρίνει τον αριθμό ενεργών και αδρανών συμμετεχόντων με τον αριθμό 
των αδειών για τις οποίες δεν έχουν ανακηρυχτεί υπερθεματιστές.  
 

7. Με την λήξη του γύρου 2 ή επόμενου του σταδίου 2, το σύστημα, πέραν των 
ανωτέρω, σε περίπτωση ισόποσων προσφορών, κατατάσσει τους συμμετέχοντες 
βάση της υψηλότερης προσφοράς που έχουν υποβάλλει σε προηγούμενη φάση, 
εφόσον αυτή είναι υψηλότερη από την προσφορά που υπέβαλλαν στο γύρο που 
μόλις ολοκληρώθηκε. Εάν συνεχίζει να υπάρχει ισοπαλία, εμφανίζει σχετικό 
μήνυμα. Βάσει των πληροφοριών του τρέχοντος γύρου το σύστημα δημιουργεί 
αυτόματα την αρχική πληροφορία του επόμενου γύρου. 

 
8. Η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας ρυθμίζει τις παραμέτρους του επόμενου 

γύρου (ώρα έναρξης, διάρκεια γύρου, τιμή γύρου για το Στάδιο 1 ή ελάχιστη 
αποδεκτή τιμή για το Στάδιο 2) και τις καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα. Η 
Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας ενημερώνει μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος τους συμμετέχοντες αναφορικά με τις ρυθμίσεις του επόμενου γύρου. 
Πριν την ενημέρωση των συμμετεχόντων το σύστημα ζητά την επιβεβαίωση των 
ρυθμισμένων παραμέτρων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας έχει 
δυνατότητα εκτύπωσης εντύπου μέσω του πληροφοριακού συστήματος, το οποίο 
είναι διαθέσιμο ταυτόχρονα σε όλους τους συμμετέχοντες με οδηγίες για τον 
επόμενο γύρο, οι οποίες θα περιέχουν κατ΄ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 7.3.2 και είναι σύμφωνο με τα Υποδείγματα 2,3,9 & 10 ανάλογα σε ποια 
φάση, στάδιο και γύρο είναι η διαδικασία.  
Η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας σε περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι 
ολοκλήρωσης ενός Σταδίου, μίας Φάσης ή της δημοπρασίας ολοκληρώνει στο 
πληροφοριακό σύστημα το αντίστοιχο Στάδιο ή φάση και εκκινεί το επόμενο Στάδιο 
ή επόμενη φάση ή ολοκληρώνει την διαδικασία της δημοπρασίας. Σε περίπτωση 
ολοκλήρωσης μίας Φάσης η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας ορίζει στο σύστημα 
τον προσωρινό υπερθεματιστή και στην συνέχεια την ολοκλήρωση της Φάσης. Σε 
περίπτωση χαρακτηρισμού ως άγονης οποιασδήποτε Φάσης, η Επιτροπή 
Διενέργειας Δημοπρασίας έχει δυνατότητα εκτύπωσης εντύπου μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος το οποίο είναι διαθέσιμο ταυτόχρονα σε όλους τους 
συμμετέχοντες με ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό άγονης της τρέχουσας Φάσης, 
Υπόδειγμα 11. 

9. Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης δημιουργείται μέσω του πληροφοριακού 
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συστήματος, ένα έντυπο για κάθε συμμετέχοντα το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος ταυτόχρονα σε όλους τους συμμετέχοντες, με το οποίο 
θα ενημερώνονται εάν είναι προσωρινοί υπερθεματιστές ή εάν είναι μειοδότες και 
το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες των Υποδειγμάτων 7 & 8. Η 
κοινοποίηση των πληροφοριών γίνεται κατόπιν επιβεβαίωσης της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού. Τα έντυπα αυτά μπορούν να εκτυπώνονται μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος από την Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας ή και 
από τους συμμετέχοντες.  

10. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει τον 
χαρακτηρισμό ενός συμμετέχοντα από ενεργό σε αδρανή ή να δηλώσει την αποβολή 
του από την διαδικασία, κατόπιν επιβολής κυρώσεων ή να αλλάξει τον 
χαρακτηρισμό μίας προσφοράς από άκυρη σε έγκυρη και το αντίστροφο, κατόπιν 
εξέτασης ενστάσεων. 

11. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πρέπει να έχει την δυνατότητα να εκκινήσει εκ 
νέου ένα γύρο ή μία φάση, να παρατείνει την διάρκεια ενός γύρου και να διακόψει 
προσωρινά ή οριστικά την διαδικασία. Σε περίπτωση παράτασης ενός γύρου το 
σύστημα δίνει δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής του χρόνου διάρκειας του γύρου 
και αυτόματα ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός 
γύρου το σύστημα αποθηκεύει τις ενέργειες που έγιναν στον γύρο που ακυρώθηκε 
και κατά την εκ νέου εκκίνηση του γύρου λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του 
προηγούμενου γύρου. Οι ρυθμίσεις μπορεί να γίνονται είτε αυτόματα είτε 
χειροκίνητα. Σε περίπτωση ακύρωσης μίας φάσης το σύστημα αποθηκεύει τις 
ενέργειες που έγιναν στην φάση που ακυρώθηκε και κατά την εκ νέου εκκίνησή της 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των φάσεων που έχουν ολοκληρωθεί. Οι 
ρυθμίσεις μπορεί να γίνονται είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. 

12. Με την ολοκλήρωση της δημοπρασίας δημιουργείται μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος, ένα έντυπο για κάθε συμμετέχοντα, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος ταυτόχρονα σε όλους τους συμμετέχοντες, με το οποίο 
θα ενημερώνονται για τους προσωρινούς υπερθεματιστές ανά φάση και για τον 
ενιαίο πίνακα επιλαχόντων, σύμφωνα με τον Υπόδειγμα 12.  Η κοινοποίηση των 
πληροφοριών γίνεται κατόπιν επιβεβαίωσης της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού. Τα έντυπα αυτά μπορούν να εκτυπώνονται μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος από την Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας ή και από τους 
συμμετέχοντες.  

 

7.2. Φυσική Διάταξη του Πληροφοριακού Συστήματος 

Το σύστημα θα αποτελείται από κεντρικό διακομιστή που θα φιλοξενεί την κεντρική βάση 
δεδομένων και τον διακομιστή εφαρμογής (application server). Οι τελικοί χρήστες θα έχουν 
πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω φορητών υπολογιστών με χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS.  
Το σύστημα θα λειτουργεί εντός κλειστού δικτύου σε φυσικό επίπεδο. Θα αξιοποιηθεί η 
δομημένη καλωδίωση δικτύου του κτιρίου του χώρου της δημοπρασίας. Ο κεντρικός 
διακομιστής θα φιλοξενηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.  
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Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτος συγχρονισμός της ώρας του διακομιστή και φορητών 
υπολογιστών ως προς ένα κοινό κεντρικό ρολόι. Η κεντρική ώρα θα χρησιμοποιείται για τη 
χρονοσήμανση των ενεργειών που γίνονται στο πληροφοριακό σύστημα. 
 
 
7.2.1. Διαμόρφωση κεντρικού διακομιστή 
Ο κεντρικός διακομιστής θα πρέπει να διαμορφωθεί από τον Ανάδοχο έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται υψηλού βαθμού ασφάλειας και διαθεσιμότητας του συστήματος.  
Ο διακομιστής εφαρμογής (application server) θα παράγει και ενημερώνει το ημερολόγιο 
συμβάντων χρήσης του πληροφορικού συστήματος (logging). 
 
 
7.2.2. Διαμόρφωση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού 
Η διαμόρφωση του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί ειδικά για τους 
σκοπούς της δημοπρασίας με μεγιστοποίηση του βαθμού ασφαλείας του δικτύου. Ο 
Ανάδοχος θα εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον αποκλεισμό συσκευών από το 
δίκτυο πέραν αυτών (κύριων ή εφεδρικών) που έχουν προδιαγραφεί για την διενέργεια της 
δημοπρασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η αποδοχή στο δίκτυο συσκευών με προκαθορισμένα 
mac addresses. 
 
 
7.2.3. Διαμόρφωση φορητών υπολογιστών 
Η διαμόρφωση των φορητών υπολογιστών θα γίνει έτσι ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία 
της δημοπρασίας. Η σύνδεση με το κλειστό δίκτυο της δημοπρασίας θα γίνει ενσύρματα και 
κατά προτίμηση με σταθερές IP διευθύνσεις. 
Οι φορητοί υπολογιστές θα πρέπει να έχουν προεγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό 
που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημοπρασία όπως περιηγητές διαδικτύου και λογισμικό 
ανάγνωσης και εκτύπωσης των εντύπων της δημοπρασίας (αρχεία pdf).  
Οι κανόνες πρόσβασης στους φορητούς υπολογιστές για τους συμμετέχοντες στη 
δημοπρασία θα πρέπει να: 

 Απαγορεύουν την πρόσβαση στη διαχείριση (administration) του φορητού 
υπολογιστή. 

 Απαγορεύουν την εγκατάσταση / απεγκατάσταση προγραμμάτων. 

 Απαγορεύουν τη σύνδεση σε άλλα δίκτυα (πχ WiFi).  
 
 
 
7.3. Διαθεσιμότητα Συστήματος 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη υψηλής 
διαθεσιμότητας του συστήματος. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται: 

 Online λήψη αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας. 

 Η διάθεση εφεδρικού διακομιστή με τις ίδιες ρυθμίσεις του κύριου με σκοπό την 
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αντικατάστασή του σε περίπτωση αστοχίας υλικού. 

 Η διάθεση εφεδρικού ενεργού δικτυακού εξοπλισμού για την αντικατάσταση του 
ενεργού δικτυακού εξοπλισμού σε περίπτωση αστοχίας υλικού. 

 Η διάθεση τριών εφεδρικών φορητών υπολογιστών. 
Σε κάθε περίπτωση, η διακοπή λειτουργίας του συστήματος κατά τη διάρκεια της 
δημοπρασίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά. 
 
 
7.4. Ασφάλεια 
Η φυσική ασφάλεια του εξοπλισμού που θα διαθέσει ο Ανάδοχος είναι ευθύνη της ΓΓΕΕ. Ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των πληροφοριών και μετάδοσης κατά τη 
χρήση του πληροφορικού συστήματος. Ως ελάχιστα μέτρα ασφάλειας: 

 Ο Ανάδοχος θα διαμορφώσει το κλειστό δίκτυο σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

 Θα διαμορφώσει κατάλληλα την πρόσβαση στους κεντρικούς διακομιστές. 

 Θα διαμορφώσει κατάλληλα τους φορητούς υπολογιστές. 

 Η χρήση της εφαρμογής θα γίνει με αυθεντικοποίηση χρηστών με χρήση 
διαπιστευτηρίων (username / password) που θα παραδοθούν στους 
ενδιαφερόμενους την ημέρα της δημοπρασίας. 

 Θα χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο HTTPS για την επικοινωνία με τον διακομιστή 
εφαρμογής. 

 Η εφαρμογή θα εφαρμόζει κανόνες πρόσβασης στη λειτουργικότητα της 
δημοπρασίας ανάλογα με το προφίλ του τελικού χρήστη. 

 

7.5. Πιλοτική Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει επιτόπιες υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιλοτική 
λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με το προτεινόμενο 
χρονοδιάγραμμα του έργου. Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής λειτουργίας θα παρέχεται 
υποστήριξη στη λειτουργία του συστήματος καθώς και θα υλοποιούνται τυχόν 
απαιτούμενες βελτιώσεις και διορθώσεις με βάση τις παρατηρήσεις/ σχόλια των χρηστών.  

 

7.6. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης με επιτόπια 
παρουσία στελεχών της Ομάδας Έργου στους χώρους διεξαγωγής της δημοπρασίας κατά τη 
διάρκεια της δημοπρασίας.  
 
 
7.7. Εκπαίδευση 
Ο Ανάδοχος οφείλει να σχεδιάσει, να προετοιμάσει και να προσφέρει υπηρεσίες 
εκπαίδευσης στις διαφορετικές ομάδες διαχειριστών και χρηστών του πληροφοριακού 
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συστήματος, με στόχο την πλήρη εξοικείωσή τους στο εν λόγω σύστημα.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει την ομάδα διενέργειας της δημοπρασίας καθώς και 
τους συμμετέχοντες στην δημοπρασία, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να χρησιμοποιούν 
και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει επαρκή εκπαίδευση για το προσωπικό που θα 
υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Είναι σημαντικό ο Ανάδοχος να υποβάλει 
πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα συμβαδίζει με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Η 
εκπαίδευση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και της ομάδας υποστήριξης της 
δημοπρασίας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την οριστική παραλαβή του 
πληροφοριακού συστήματος, ενώ η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην δημοπρασία θα 
ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ορίσει η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού σε συνεργασία με τον Ανάδοχο 
μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες.  
Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους που θα οριστούν 
από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Τα εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει α) εγχειρίδιο χρήσης αναφορικά με τις διαδικασίες και 
λειτουργίες της διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος που απευθύνεται στην 
επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας β) εγχειρίδιο χρήσης αναφορικά με τις διαδικασίες 
και λειτουργίες του συστήματος που απευθύνεται στους συμμετέχοντες στην δημοπρασία. 
Ο ανάδοχος θα παραδώσει ένα (1) τυπωμένο αντίτυπο του εγχειριδίου ανά μέλος της 
Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας και της ομάδας υποστήριξης αυτής, καθώς και ένα 
(1) τυπωμένο αντίτυπο εγχειριδίου για κάθε συμμετέχοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα δοθεί 
και σε ηλεκτρονική μορφή. 
Το κείμενο του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη: 
α) κατά την διάρκεια διεξαγωγής προσομοιώσεων που θα πραγματοποιηθούν  
β) καθώς και κατά την διάρκεια της δημοπρασίας. 
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των προσομοιώσεων και της δημοπρασίας καθώς και ο 
απαιτούμενος αριθμός ατόμων για την τεχνική υποστήριξη θα οριστούν από την Επιτροπή 
Διεξαγωγής Δημοπρασίας. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρευρίσκεται στον χώρο της Δημοπρασίας κατά την διεξαγωγή 
της για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, εφόσον αυτή απαιτηθεί. 
 
 
7.8. Απαιτούμενος εξοπλισμός για την διεξαγωγή της δημοπρασίας 
Όπως αναφέρεται και στην παρ. 7.1. της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να: 
1.  προμηθεύσει την Αναθέτουσα Αρχή με τον ακόλουθο εξοπλισμό, για τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας :  
α) το αναγκαίο λογισμικό (software) και  

β) το ακόλουθο υλικό (hardware):  2 εξυπηρετητές (web application-database server), έναν 

κύριο και ένα εφεδρικό που θα φιλοξενήσουν: το διακομιστή εφαρμογής (web application), 

το λογισμικό της δημοπρασίας και τη βάση δεδομένων. 
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2. εκμισθώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τον ακόλουθο εξοπλισμό, για τη διεξαγωγή της 

δημοπρασίας : 

α) Δύο (2) μεταγωγείς 48 θέσεων (switch), έναν κύριο και έναν εφεδρικό, που να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας των τεχνικών προδιαγραφών, 
β) Τέσσερις (4) φορητούς υπολογιστές για τις ανάγκες της ομάδας διενέργειας της 
δημοπρασίας, 
γ)  Δύο (2) ψηφιακούς χρονομετρητές, 
δ) Δύο (2) εκτυπωτές και 
ε) Τα απαραίτητα καλώδια για τη διασύνδεση των υπολογιστών-μεταγωγού-εξυπηρετητή 
σε κλειστό ιδιωτικό δίκτυο «περιβάλλον intranet». 
 
Σε δεύτερη φάση  και μετά τον καθορισμό των τελικών συμμετεχόντων στη δημοπρασία, ο 
Ανάδοχος, για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, είναι υποχρεωμένος να παράσχει στην 
Αναθέτουσα Αρχή, μέσω ενοικίασης, ίσο αριθμό φορητών υπολογιστών με τους τελικούς 
συμμετέχοντες.  
Το λογισμικό θα λειτουργεί σε «περιβάλλον intranet». 
 

7.9. Παραδοτέα 

 Τα εκτελέσιμα προγράμματα του λογισμικού της δημοπρασίας και περιβάλλον για 
την εκτέλεση δοκιμών αποδοχής, εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 Δυνατότητα εκτέλεσης δοκιμών αποδοχής τυχόν παρατηρήσεων ή/και βελτιώσεων 
στο πρόγραμμα λογισμικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής 
προκειμένου το λογισμικό να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 Τον πηγαίο κώδικα μαζί με οδηγίες κτισίματος (build) του λογισμικού, εντός δέκα 
πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 Τεχνική τεκμηρίωση του λογισμικού η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την 
τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος και οδηγίες 
εγκατάστασης και παραμετροποίησης για το λογισμικό συμπεριλαμβανομένου του 
λογισμικού συστημάτων, του λογισμικού εφαρμογής και του λογισμικού βάσεων 
δεδομένων, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

 Η εκπαίδευση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος πρέπει να ξεκινήσει 
την δέκατη ημέρα από την υπογραφή της Σύμβασης και να ολοκληρωθεί την δέκατη 
πέμπτη (15) ημέρα από την υπογραφή της Σύμβασης.  

 Παράδοση τελικού εκπαιδευτικού υλικού δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή 
της Σύμβασης.  

 Η ημερομηνία διεξαγωγής προσομοιώσεων, η ημερομηνία εκπαίδευσης των 
συμμετεχόντων θα καθορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα της δημοπρασίας.  

 Η ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας κατά την οποία ο ανάδοχος θα παρέχει 
όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης που αναφέρονται στην παρούσα θα καθορισθεί από 
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος οφείλει την ημερομηνία αυτή 
να έχει εγκαταστήσει όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό και λογισμικό στο χώρο 
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διενέργειας της δημοπρασίας.  
 

ΆΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων των προθεσμιών που 
προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 28 του Ν.4223/2013. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ μετά την προσκόμιση του σχετικού 
τιμολογίου και τηρουμένων των προβλεπομένων προθεσμιών, την προσκόμιση όλων των 
απαραίτητων θεωρημένων δικαιολογητικών και των νομίμων παραστατικών, όπως αυτά 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
και μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το 
αρμόδιο Υπηρεσιακό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, με την έκδοση τακτικού χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου και σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας, έχοντας υπόψη κατ’ αρχήν την, με αριθμό 
πρωτοκόλλου 12667/28-06-2016, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του φορέα 23-760 στον 
ΚΑΕ 1723, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών της ΥΔΕ με 
τον αριθμό  65218. 

Ο Ανάδοχος, θα επιβαρυνθεί με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο 
βαρύνει αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος 8%. 

Επιπλέον, επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί του καθαρού συνολικού συμβατικού τιμήματος. Το 
ποσό της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την πρώτη 
πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου 
γίνεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  θα  προχωρεί  σε  καμία  πληρωμή  παραδοτέου  ή/και 
υπηρεσίας  εάν  το παραδοτέο / υπηρεσία δεν έχει δοθεί / παρασχεθεί από τον Ανάδοχο 
και δεν έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα σχετικά 
προβλέπονται στην Πρόσκληση και στην μετέπειτα σύμβαση.  

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 
μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, 
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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ΆΡΘΡΟ 9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εξήντα (60) ημερολογιακές 
ημέρες από την επομένη της προθεσμίας λήξης υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 
ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
πριν από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω 
προβλεπόμενο.  

Η Οικονομική και η Τεχνική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην 
φέρουν διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές κλπ), επί ποινή αποκλεισμού. Προσφορά, που 
είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο κυρίως φάκελος θα περιέχει δύο (2) επί μέρους υποφακέλους, ανεξάρτητους, κλειστούς 
και σφραγισμένους με την σφραγίδα του υποψηφίου, ως εξής: 

Α] «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει 
την Αίτηση Συμμετοχής, τα Πιστοποιητικά, την Υπεύθυνη Δήλωση, τα Αποδεικτικά της 
τριετούς εμπειρίας, τις Δημοσιευμένες Οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων 
χρήσεων, τη σύνθεση της Ομάδας Έργου, την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής και την 
Τεχνική Προσφορά του Υποψηφίου. 

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική 
περιγραφή/μελέτη του τρόπου, με τον οποίο θα υλοποιηθεί το αντικείμενο του Έργου 
του παρόντος Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και του ρόλου του κάθε μέλους της Ομάδας Έργου 
στην εν λόγω υλοποίηση. 

Πιο συγκεκριμένα, στην τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 
αναπτύξουν τα εξής: 

 Προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου. 

 Σχήμα οργάνωσης και διοίκησης έργου. (Έμφαση στο βαθμό που η κατανομή των 
καθηκόντων είναι σε αντιστοιχία με την εμπειρία και τις ειδικές δεξιότητες κάθε 
μέλους της ομάδας) 

 Εμπειρία μελών της ομάδας έργου (Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εμπειρία των 
μελών της Ομάδας Έργου σε ανάπτυξη λογισμικού και εγκατάσταση συστημάτων) 

 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου. 

Επίσης, στην τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν 
συμπληρωμένο τον πίνακα του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των εξυπηρετητών, που θα 
προμηθεύσουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τέλος, οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν και το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης που αναφέρεται στην παρ. 7.7. της παρούσας πρόσκλησης. 

Β] «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς» 
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Οι επί μέρους Υποφάκελοι αναγράφουν το όνομα ή την επωνυμία του υποψηφίου και τον 
τίτλο του Υποφακέλου («Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής 
Προσφοράς» και «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς»). 

Η Οικονομική και η Τεχνική Προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης και να φέρουν σε κάθε σελίδα την μονογραφή του υποψηφίου ή 
του εκπροσώπου του ή του αντίκλητου για την κατάθεση της προσφοράς. 

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, κανένα συμπληρωματικό στοιχείο που αφορά 
την Τεχνική και την Οικονομική Προσφορά δεν γίνεται δεκτό. Η Τριμελής Επιτροπή 
Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους υποψηφίους να 
διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα. Η διευκρίνιση των τεχνικών προσφορών δεν 
επιτρέπεται να οδηγήσει στην μεταβολή των ουσιωδών τους στοιχείων.   

Εκπρόθεσμες υποψηφιότητες δεν γίνονται δεκτές.  

 
 
ΆΡΘΡΟ 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο των 
υπηρεσιών που συνιστά το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού. 

Οι τιμές πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. 
Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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 οδηγούν στην 
απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει.  

H συνολική αμοιβή (τιμή χωρίς ΦΠΑ) που θα καταθέσει ο υποψήφιος θα ληφθεί υπόψη για 
την κατάσταση της οικονομικής προσφοράς. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς, που θα 
δοθούν από τους διαγωνιζόμενους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για τις 
υπηρεσίες, που αναφέρονται στην παρούσα, και δεν θα υπερβαίνουν το όριο της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του παρόντος έργου, ήτοι το ποσό των σαράντα χιλιάδων 
ευρώ (40.000€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου θα 
παραμείνει σταθερή. 
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Σε περίπτωση ύπαρξης αθροιστικών λαθών στην Οικονομική Προσφορά υποψηφίου, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στη διόρθωση των αριθμητικών πράξεων και 
χρησιμοποιεί, για τη βαθμολόγηση των προσφορών, τη διορθωμένη πλέον προσφορά του 
διαγωνιζόμενου. 
Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί 
των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.  

 

ΆΡΘΡΟ 11.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ο έλεγχος της υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των Τεχνικών 
και των Οικονομικών Προσφορών γίνεται από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων 
Διαγωνισμών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μόνης αρμόδιας για 
το άνοιγμα του κυρίως φακέλου, του υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 
Τεχνικής Προσφοράς καθώς και του υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς.  
Η αποσφράγιση του φακέλου της Προσφοράς και των υποφακέλων των επί μέρους 
προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, παρουσία των 
ενδιαφερομένων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν. 
Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 
 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 
 
Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών και οι τεχνικές 
προσφορές κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 
Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα αποσφραγιστεί μετά την αποδοχή της Τεχνικής 
Προσφοράς. Ο φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
κατά φύλλο.  
 
Οι φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς, για όσες Τεχνικές Προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους Υποψηφίους. 
 
Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.  
 
Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, με συγκριτικό πίνακα των 
οικονομικών προσφορών των υποψηφίων και προτείνει την ανακήρυξη ως Αναδόχου, του 
υποψηφίου εκείνου, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση του 
αντικειμένου του έργου του παρόντος διαγωνισμού, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6 
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών αποφασίζει για την 
έγκριση του εν λόγω πρακτικού με απόφαση που υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο του 
φορέα και με την οποία δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως 
εκπρόθεσμες.  
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης. 
Απορρίπτεται προσφορά που: 

 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και 
αιρέσεις, 

 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική 
πρόσκληση ενδιαφέροντος, 

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 

 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, 

 θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, 

 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 

 ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 60 ημερών από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

 παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας 
Πρόχειρων Διαγωνισμών ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης 

 δεν δίδει τιμή σε ευρώ 
 
 

ΆΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επαρκή στελέχη από άποψη αριθμού και 

εμπειρίας, για την άρτια εκτέλεση του έργου. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας 

αρχής, που σχετίζονται με τη διενέργεια των ελέγχων του 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή πληροφορίες και στοιχεία 

αναφορικά με την εξέλιξη του έργου, μετά από σχετικό αίτημά τους. Μπορεί να 

απευθύνεται και αυτόβουλα οποτεδήποτε σε αυτήν για οποιοδήποτε πρόβλημα 

εντοπιστεί στον έλεγχό του. 

• Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε 

χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει 

καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 13. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα κληθεί να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης στο Παράρτημα Δ΄της παρούσας.  
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του Αναδόχου 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εμπρόθεσμη και κατά τους συμφωνηθέντες όρους 
καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται με την παρούσα.  

Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος καταπίπτει, λόγω ποινής όλο το ποσό της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει το δικαίωμα να 
αξιώσει σωρευτικά πέρα από το ποσό της παραπάνω ποινής και την αποκατάσταση κάθε 
ζημίας που προκλήθηκε από την αθέτηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, η οποία θα 
αποδεικνύεται με έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης και την 
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντικείμενο του 
έργου θα δίδονται στο τηλέφωνο 210 9098526 (κ. Βλάσσης Δουμπιώτης) μέχρι και τις      
14/07/2016 και ώρα 12:00 μ.μ.  

Σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα 
τηλέφωνα 210-9098468 (κα. Ανδρικοπούλου) μέχρι και τις 14/07/2016 και ώρα 12:00 μ.μ. 
Προς  διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με e-
mail, στην διεύθυνση chry.andrikopoulou@minpress.gr  χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να 
απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα με 
επιστολή ή με fax 210 9098453  εντός οριζόμενης προθεσμίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει 
οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία. 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους 
μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει τη νομική φύση της διαδικασίας που αφορά 
στους πρόχειρους διαγωνισμούς.                                                                       

                                                                      Με εντολή Υπουργού 

                                                        Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

 

                       Ελευθέριος Κρέτσος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

Προδιαγραφές εξυπηρετητών 

Web-Application- Database 
servers 

Υλικό/Total ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Εξυπηρετητής, 2 CPU, 6 Cores 
each CPU, 3.4 
GHz/1333MHz/15 MB cache, 
2x 8GB memory standard 
each server, O/Bay HS 2.5in 
SATA/SAS, Rackable 

2 

  

 

ΝΑΙ 

    

8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) 
PC3L-12800 CL11 ECCDDR3 
1600MHz LP RD1MM (6x 8GB 
each server) 12 ΝΑΙ 

    

 500GB 2.5in SFF G2HS 10K 
6Gbps SAS HDD (2 each 
server) 4 ΝΑΙ 

    

Emulex 8Gb FC Single-port (2 
each server) 4 ΝΑΙ 

    

900W Power Supply (2 each 
server) 

4 ΝΑΙ 
    

UltraSlim Enhanced SATA 
Multi-Burner     (1 each 
server) 

2 ΝΑΙ 
    

Virtualization Technology ΝΑΙ ΝΑΙ     

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
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ΕΝΤΥΠΑ 

ΕΝΤΥΠΟ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ:…………. .. 
ΦΑΣΗ   ………………………                                               
ΣΤΑΔΙΟ 1 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ ………… 

 

Τιμή Γύρου  

………………..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Με την παρούσα και για λογαριασμό του Συμμετέχοντα ………………………...…. δηλώνω ότι: 

Α. ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΥΡΟΥ  

 

 

Β. ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΟΜΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΓΥΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 
ΦΑΣΗΣ 

 

 

Γ. ΑΠΟΣΥΡΟΜΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ  

ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  

 

 

 

 

                                                                                 ΑΘΗΝΑ………………….   (Ημερομηνία) 

    

            Υπογραφή 

 

  

(Εξουσιoδοτημένων Προσώπων + σφραγίδα της  Εταιρείας) 
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ΕΝΤΥΠΟ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 ΚΑΘΕ ΦΑΣΗΣ 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ:…………. .. 
ΦΑΣΗ   ………………………                                               
ΣΤΑΔΙΟ 1 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ  1  
ΤΙΜΗ ΓΥΡΟΥ: Τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (€ 3.500.000,00) ευρώ  

 
 

Ο γύρος θα ξεκινήσει στις ……….. ……………………και θα  διαρκέσει ……….  λεπτά.  

Ο αρχικός αριθμός Συμμετεχόντων στην τρέχουσα Φάση είναι ….………………………………. 

 

Τιμή Γύρου  

Τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(€ 3.500.000,00)  

 

Τιμή Εκκίνησης Βήμα Αύξησης 

Τρία εκατομμύρια ευρώ 
(€ 3.000.000,00)  

Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(€ 500.000,00) 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΕΝΤΥΠΟ 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΥΡΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ:…………. .. 
ΦΑΣΗ   ………………………                                               
ΣΤΑΔΙΟ 1 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ  …..  

 
Κατάσταση 

Συμμετέχοντα 

(Ενεργός / 

Αδρανής/Αποβολή/ 

Απόσυρση) 

Υψηλότερη προσφορά Σας του Σταδίου 1 της τρέχουσας φάσης 

σε περίπτωση Αδρανή Συμμετέχοντα 

 

 
………….. εκατομμύρια ευρώ 

(€ ……………..000,00) 

 

 

Ο γύρος θα ξεκινήσει στις ……….. ……………………και θα  διαρκέσει ……….  λεπτά.  

 

Τιμή Γύρου  

………………..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Τιμή Προηγούμενου Γύρου Βήμα Αύξησης 

………….. εκατομμύρια ευρώ 
(€ ……………..000,00)  

………. χιλιάδες ευρώ 
(€ ..00.000,00) 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΕΝΤΥΠΟ 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 2  

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ:…………... 
ΦΑΣΗ   ………………………  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ ………..                                              
Σας ανακοινώνουμε ότι δεν θα διενεργηθεί το Στάδιο 2 της τρέχουσας Φάσης καθώς είτε: α) 
στον τρέχοντα γύρο είστε ο μόνος ενεργός συμμετέχων είτε β) στον τρέχοντα γύρο δεν έγινε 
αποδεκτή η τιμή γύρου από κανέναν συμμετέχοντα, είστε ο μόνος που έκανε δεκτή την τιμή του 
προηγούμενου γύρου και δεν έχει δηλώσει ότι αποσύρεται ή δεν έχει αποβληθεί από την 
διαδικασία και συνεπώς είστε ο μόνος που θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Στάδιο 2.  

 

Ανακηρύσσεσθε προσωρινός υπερθεματιστής στην τρέχουσα Φάση με την προσφορά που 
αναγράφεται στον παρακάτω Πίνακα, οφείλετε να παραμείνετε στο χώρο σας μέχρι την λήξη της 
δημοπρασίας και δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες Φάσεις.  

 

Αποδεκτή Τιμή με την οποία ανακηρύσσεσθε προσωρινός Υπερθεματιστής  

………………….…..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Υψηλότερη Έγκυρη Προσφορά Σας στην Τρέχουσα Φάση  

(Σταδίου ΧΧ, Γύρου ΧΧ /Τιμή Εκκίνησης) 

………………….…..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Υψηλότερη Έγκυρη Προσφορά Σας Προηγούμενων Φάσεων  

(Προσφορά  Φάσης ΧΧ, Σταδίου ΧΧ, Γύρου ΧΧ / Τιμή Εκκίνησης) 

………………..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

         ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ                

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΥΡΟΥ  

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΥΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Στον προηγούμενο γύρο υποβάλλατε έγκυρη προσφορά.  

 

Β. ΑΚΥΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΩΣ «ΑΔΡΑΝΗ» 

 

Η προσφορά που υποβλήθηκε στον προηγούμενο γύρο κρίνεται άκυρη  και ο Συμμετέχων 
χαρακτηρίζεται ως «Αδρανής» (παρ. 7.1.9 και 7.3.1.5β) λόγω του Α.Χ του παρακάτω Πίνακα.  

 

 Λόγος Ακύρωσης Προσφοράς 

Α.1 Μη υποβολή προσφοράς εντός της διάρκειας του γύρου (παρ. 7.3.1.4 και 
7.3.1.5β) 

Α.2 Υποβολής μη σφραγισμένης/υπογεγραμμένης προσφοράς (παρ. 7.4.8) 

Α.3 Υποβολή προσφοράς σε έντυπο που δεν έχει διατεθεί από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 7.4.2) 

Α.4 Μη ορθή συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς (παρ. 7.4.3) 

Α.5 Υποβολή προσφοράς χαμηλότερης από την ελάχιστη αποδεκτή (παρ. 7.4.6) 
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ΕΝΤΥΠΟ 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 2 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ:…………... 
ΦΑΣΗ   ………………………          
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ …………                                      

 

Σας ανακοινώνουμε ότι δεν θα διενεργηθεί το Στάδιο 2 της τρέχουσας Φάσης καθώς είτε: α) 
στον τρέχοντα γύρο υπήρξε μόνο ένας ενεργός συμμετέχων είτε β) στον τρέχοντα γύρο δεν έγινε 
αποδεκτή η τιμή γύρου από κανέναν συμμετέχοντα, υπήρξε μόνο ένας που έκανε δεκτή την τιμή 
του προηγούμενου γύρου και δεν έχει δηλώσει ότι αποσύρεται ή δεν έχει αποβληθεί από την 
διαδικασία και συνεπώς είναι ο μόνος που θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Στάδιο 2.  

 

Η Δημοπρασία θα συνεχιστεί με την έναρξη της επόμενης Φάσης, εφόσον η τρέχουσα Φάση δεν 
είναι η Α4. 

Υψηλότερη Έγκυρη Προσφορά Σας στην Τρέχουσα Φάση  

(Σταδίου ΧΧ, Γύρου ΧΧ / Τιμή Εκκίνησης) 

………………….…..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Υψηλότερη Έγκυρη Προσφορά Σας Προηγούμενων Φάσεων  

(Προσφορά Φάσης ΧΧ, Σταδίου ΧΧ, Γύρου ΧΧ, Τιμή Εκκίνησης) 

………………..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Κατάσταση Συμμετέχοντα Δικαίωμα Συμμετοχής στην επόμενη Φάση  
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΦΑΣΗΣ / 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ / ΑΠΟΒΟΛΗ  
 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 
 

 

 

         ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ                

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΥΡΟΥ  

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΥΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  / ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ   

Στον προηγούμενο γύρο υποβάλλατε έγκυρη προσφορά και δηλώσατε την απόσυρσή σας 
από την δημοπρασία.  

 

Β. ΑΚΥΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΩΣ «ΑΔΡΑΝΗ» 

 

Η προσφορά που υποβλήθηκε στον προηγούμενο γύρο κρίνεται άκυρη  και ο Συμμετέχων 
χαρακτηρίζεται ως «Αδρανής» (παρ. 7.1.9 και 7.3.1.5β) λόγω του Α.Χ του παρακάτω Πίνακα.   

 Λόγος Ακύρωσης Προσφοράς 

Α.1 Μη υποβολή προσφοράς εντός της διάρκειας του γύρου (παρ. 7.3.1.4 και 
7.3.1.5β) 

Α.2 Υποβολής μη σφραγισμένης/υπογεγραμμένης προσφοράς (παρ. 7.4.8) 

Α.3 Υποβολή προσφοράς σε έντυπο που δεν έχει διατεθεί από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 7.4.2) 

Α.4 Μη ορθή συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς (παρ. 7.4.3) 

Α.5 Υποβολή προσφοράς χαμηλότερης από την ελάχιστη αποδεκτή (παρ. 7.4.6) 

 

Γ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία λόγω του 
παραπτώματος Β.Χ του παρακάτω Πίνακα.  

 

 Παράπτωμα  

Β.1 Μη υποβολή έγκυρων προσφορών εντός των προθεσμιών που  καθορίζει  
η Επιτροπή  Διεξαγωγής  Διαγωνισμού μετά  την  εκκίνηση της 
δημοπρασίας, η οποία δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις Α.1,Α.2,Α.3,Α.4 και 
Α.5 (παρ. 3.3.1α). 

Β.2 Κακόβουλη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών 
(παρ. 3.3.1β) 

 

16PROC004709795 2016-07-04

ΑΔΑ: 7ΧΥΖ465ΙΧΦ-Δ28



[39] 
 

Δ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία και η 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω του παραπτώματος Γ.Χ του 
παρακάτω Πίνακα.    

 

 Παράπτωμα  

Γ.1 Αποχώρηση από την δημοπρασία στο Στάδιο 2 (παρ. 3.3.2α) 

Γ.2 Αποχώρηση από τους χώρους της δημοπρασίας πριν την λήξης της και 
χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 
3.3.2β) 

Γ.3 Επικοινωνία με λοιπούς συμμετέχοντες ή προσπάθειας επικοινωνίας με 
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πέραν των προβλεπομένων (παρ. 
3.3.2γ) 

Γ.4 Απόπειρα επηρεασμού των μελών της Επιτροπής  Διεξαγωγής  
Διαγωνισμού ή των λοιπών συμμετεχόντων ως προς τη λήψη αποφάσεων 
αναφορικά με τη δημοπρασία. (παρ. 3.3.3δ) 

Γ.5 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων φάσης δημοπρασίας (παρ. 3.3.3ε) 
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ΕΝΤΥΠΟ 6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 2 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ:…………. .. 
ΦΑΣΗ   ………………………                                               
ΣΤΑΔΙΟ 2 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ ………… 
 

Με την παρούσα Προσφέρω για λογαριασμό του Συμμετέχοντα …………………… το τίμημα που 

αναγράφεται κατωτέρω:  

Η Προσφορά δηλώνεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 

ποσών που αναφέρονται αριθμητικώς και ολογράφως υπερισχύει το ποσό που αναφέρεται 

ολογράφως. 

 

Προσφορά 

(Ευρώ – Ακέραιο πολλαπλάσιο των εκατό χιλιάδων ευρώ) 

 

 

 

 

 

………………..……………εκατ..…………...……………………….χιλιάδες ευρώ (ολογράφως) 

 

 

 

 

 

                                                                                            ΑΘΗΝΑ……………. (Ημερομηνία) 

            Υπογραφή  

 

(Εξουσιoδοτημένων Προσώπων + σφραγίδα της  Εταιρείας) 

                    .    0   0  0   .   0  0   0  

16PROC004709795 2016-07-04

ΑΔΑ: 7ΧΥΖ465ΙΧΦ-Δ28



[41] 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΣΗΣ  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ:…………... 
ΦΑΣΗ   ………………………      
ΣΤΑΔΙΟ 2 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ                                          

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ανακηρύσσεσθε προσωρινός υπερθεματιστής στην τρέχουσα Φάση με 
την προσφορά που αναγράφεται στον παρακάτω Πίνακα, οφείλετε να παραμείνετε στο χώρο σας 
μέχρι την λήξη της δημοπρασίας και δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες Φάσεις: 

Προσφορά με την οποία ανακηρύσσεσθε προσωρινός Υπερθεματιστής  

………………….…..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Έγκυρη ή Άκυρη Προσφορά στον 

Προηγούμενο Γύρο  

Ύπαρξη Ισοπαλίας στον Προηγούμενο 

Γύρο  

 

ΕΓΚΥΡΗ ΑΚΥΡΗ 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Υψηλότερη Έγκυρη Προσφορά Σας στην Τρέχουσα Φάση  

(Σταδίου ΧΧ, Γύρου ΧΧ / Τιμή Εκκίνησης) 

………………….…..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Υψηλότερη Έγκυρη Προσφορά Σας Προηγούμενων Φάσεων  

(Προσφορά Φάσης ΧΧ, Σταδίου ΧΧ, Γύρου ΧΧ, Τιμή Εκκίνησης) 

………………..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

         ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ                

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Α. ΑΚΥΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΟΠΟΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  

Η προσφορά που υποβλήθηκε στον προηγούμενο γύρο κρίνεται άκυρη λόγω του λόγου Α.Χ 
του παρακάτω Πίνακα και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προσφορά του  είναι  ισόποση με την 
αμέσως προηγούμενη προσφορά του (παρ. 7.3.1.9 και 7.3.1.12).  

 

 Λόγος Ακύρωσης Προσφοράς 

Α.1 Μη υποβολή προσφοράς εντός της διάρκειας του γύρου (παρ. 7.3.1.4)  

Α.2 Υποβολής μη σφραγισμένης/υπογεγραμμένης προσφοράς (παρ. 7.4.8) 

Α.3 Υποβολή προσφοράς σε έντυπο που δεν έχει διατεθεί από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 7.4.2) 

Α.4 Μη ορθή συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς (παρ. 7.4.3) 

Α.5 Υποβολή προσφοράς χαμηλότερης από την ελάχιστη αποδεκτή (παρ. 7.4.6) 

 

Β. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία λόγω του 
παραπτώματος Β.Χ του παρακάτω Πίνακα.    

 

 Παράπτωμα  

Β.1 Μη υποβολή έγκυρων προσφορών εντός των προθεσμιών που  καθορίζει  
η Επιτροπή  Διεξαγωγής  Διαγωνισμού μετά  την  εκκίνηση της 
δημοπρασίας, η οποία δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις Α.1,Α.2,Α.3,Α.4 και 
Α.5 (παρ. 3.3.1α). 

Β.2 Κακόβουλη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών 
(παρ. 3.3.1β) 

 

 

Γ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία και η 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω του παραπτώματος Γ.Χ του 
παρακάτω Πίνακα.    
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 Παράπτωμα  

Γ.1 Αποχώρηση από την δημοπρασία στο Στάδιο 2 (παρ. 3.3.2α) 

Γ.2 Αποχώρηση από τους χώρους της δημοπρασίας πριν την λήξης της και 
χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 
3.3.2β) 

Γ.3 Επικοινωνία με λοιπούς συμμετέχοντες ή προσπάθειας επικοινωνίας με 
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πέραν των προβλεπομένων (παρ. 
3.3.2γ) 

Γ.4 Απόπειρα επηρεασμού των μελών της Επιτροπής  Διεξαγωγής  
Διαγωνισμού ή των λοιπών συμμετεχόντων ως προς τη λήψη αποφάσεων 
αναφορικά με τη δημοπρασία. (παρ. 3.3.3δ) 

Γ.5 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων φάσης δημοπρασίας (παρ. 3.3.3ε) 
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ΕΝΤΥΠΟ 8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΣΗΣ  
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ:…………... 
ΦΑΣΗ   ………………………   
ΣΤΑΔΙΟ 2 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ ……….                                             

 

Σας ανακοινώνουμε ότι είστε Μειοδότης στην Φάση που μόλις ολοκληρώθηκε. 

  

Συμμετέχων ή μη στο 

Στάδιο 2  

Έγκυρη ή Άκυρη Προσφορά 

στον Προηγούμενο Γύρο  

Ύπαρξη Ισοπαλίας στον 

Προηγούμενο Γύρο  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ             

ΜΗ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ  

 

ΕΓΚΥΡΗ ΑΚΥΡΗ 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Υψηλότερη Έγκυρη Προσφορά Σας Τρέχουσας Φάσης  

(Σταδίου ΧΧ, Γύρου ΧΧ / Τιμή Εκκίνησης) 

………………….…..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Υψηλότερη Έγκυρη Προσφορά Σας όλων των Φάσεων  

(Προσφορά Φάσης ΧΧ, Σταδίου ΧΧ, Γύρου ΧΧ / Τιμή Εκκίνησης) 

………………..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

 

         ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ                

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Α. ΑΚΥΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΟΠΟΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  

 

Η προσφορά που υποβλήθηκε στον προηγούμενο γύρο κρίνεται άκυρη λόγω του λόγου Α.Χ 
του παρακάτω Πίνακα και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προσφορά του  είναι  ισόποση με την 
αμέσως προηγούμενη προσφορά του (παρ. 7.3.1.9 και 7.3.1.12).  

 

 Λόγος Ακύρωσης Προσφοράς 

Α.1 Μη υποβολή προσφοράς εντός της διάρκειας του γύρου (παρ. 7.3.1.4)  

Α.2 Υποβολής μη σφραγισμένης/υπογεγραμμένης προσφοράς (παρ. 7.4.8) 

Α.3 Υποβολή προσφοράς σε έντυπο που δεν έχει διατεθεί από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 7.4.2) 

Α.4 Μη ορθή συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς (παρ. 7.4.3) 

Α.5 Υποβολή προσφοράς χαμηλότερης από την ελάχιστη αποδεκτή (παρ. 7.4.6) 

 

Β. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία λόγω του 
παραπτώματος Β.Χ του παρακάτω Πίνακα.    

 

 Παράπτωμα  

Β.1 Μη υποβολή έγκυρων προσφορών εντός των προθεσμιών που  καθορίζει  
η Επιτροπή  Διεξαγωγής  Διαγωνισμού μετά  την  εκκίνηση της 
δημοπρασίας, η οποία δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις Α.1,Α.2,Α.3,Α.4 και 
Α.5 (παρ. 3.3.1α). 

Β.2 Κακόβουλη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών 
(παρ. 3.3.1β) 
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Γ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία και η 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω του παραπτώματος Γ.Χ του 
παρακάτω Πίνακα.    

 

 Παράπτωμα  

Γ.1 Αποχώρηση από την δημοπρασία στο Στάδιο 2 (παρ. 3.3.2α) 

Γ.2 Αποχώρηση από τους χώρους της δημοπρασίας πριν την λήξης της και 
χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 
3.3.2β) 

Γ.3 Επικοινωνία με λοιπούς συμμετέχοντες ή προσπάθειας επικοινωνίας με 
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πέραν των προβλεπομένων (παρ. 
3.3.2γ) 

Γ.4 Απόπειρα επηρεασμού των μελών της Επιτροπής  Διεξαγωγής  
Διαγωνισμού ή των λοιπών συμμετεχόντων ως προς τη λήψη αποφάσεων 
αναφορικά με τη δημοπρασία. (παρ. 3.3.3δ) 

Γ.5 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων φάσης δημοπρασίας (παρ. 3.3.3ε) 
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ΕΝΤΥΠΟ 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 2  
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ:…………... 
ΦΑΣΗ   ………………………                                               
ΣΤΑΔΙΟ 2 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ  1   

 
Το Στάδιο 1 της τρέχουσας Φάσης ολοκληρώθηκε με την ολοκλήρωση του προηγούμενου Γύρου.  

 

 

Κατάσταση Συμμετέχοντα 

στο τελευταίο γύρο του 

Σταδίου 1  

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Στάδιο 2  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ / ΑΔΡΑΝΗΣ / 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ / ΑΠΟΒΟΛΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

Ο γύρος θα ξεκινήσει στις ……..……………………και θα  διαρκέσει …..…….  λεπτά.  

 

Ελάχιστη Αποδεκτή Προσφορά 

………………….…..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Προσφορά Προηγούμενου Γύρου 

………………..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

   ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ                

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΥΡΟΥ  

 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΥΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  / ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ   

Στον προηγούμενο γύρο υποβάλλατε έγκυρη προσφορά και δηλώσατε την απόσυρσή σας 
από την δημοπρασία 

 

Β. ΑΚΥΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΟΠΟΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  

 

Η προσφορά που υποβλήθηκε στον προηγούμενο γύρο κρίνεται άκυρη λόγω του λόγου Α.Χ 
του παρακάτω Πίνακα και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προσφορά του  είναι  ισόποση με την 
αμέσως προηγούμενη προσφορά του (παρ. 7.3.1.9 και 7.3.1.12).  

 Λόγος Ακύρωσης Προσφοράς 

Α.1 Μη υποβολή προσφοράς εντός της διάρκειας του γύρου (παρ. 7.3.1.4)  

Α.2 Υποβολής μη σφραγισμένης/υπογεγραμμένης προσφοράς (παρ. 7.4.8) 

Α.3 Υποβολή προσφοράς σε έντυπο που δεν έχει διατεθεί από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 7.4.2) 

Α.4 Μη ορθή συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς (παρ. 7.4.3) 

Α.5 Υποβολή προσφοράς χαμηλότερης από την ελάχιστη αποδεκτή (παρ. 7.4.6) 

 

Γ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία λόγω του 
παραπτώματος Β.Χ του παρακάτω Πίνακα.    

 

 Παράπτωμα  

Β.1 Μη υποβολή έγκυρων προσφορών εντός των προθεσμιών που  καθορίζει  
η Επιτροπή  Διεξαγωγής  Διαγωνισμού μετά  την  εκκίνηση της 
δημοπρασίας, η οποία δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις Α.1,Α.2,Α.3,Α.4 και 
Α.5 (παρ. 3.3.1α). 

Β.2 Κακόβουλη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών 
(παρ. 3.3.1β) 
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Δ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία και η 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω του παραπτώματος Γ.Χ του 
παρακάτω Πίνακα.    

 Παράπτωμα  

Γ.1 Αποχώρηση από την δημοπρασία στο Στάδιο 2 (παρ. 3.3.2α) 

Γ.2 Αποχώρηση από τους χώρους της δημοπρασίας πριν την λήξης της και 
χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 
3.3.2β) 

Γ.3 Επικοινωνία με λοιπούς συμμετέχοντες ή προσπάθειας επικοινωνίας με 
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πέραν των προβλεπομένων (παρ. 
3.3.2γ) 

Γ.4 Απόπειρα επηρεασμού των μελών της Επιτροπής  Διεξαγωγής  
Διαγωνισμού ή των λοιπών συμμετεχόντων ως προς τη λήψη αποφάσεων 
αναφορικά με τη δημοπρασία. (παρ. 3.3.3δ) 

Γ.5 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων φάσης δημοπρασίας (παρ. 3.3.3ε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC004709795 2016-07-04

ΑΔΑ: 7ΧΥΖ465ΙΧΦ-Δ28



[50] 
 

ΕΝΤΥΠΟ 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΥΡΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 2 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ:…………... 
ΦΑΣΗ   ………………………                                               
ΣΤΑΔΙΟ 2 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ  ..…..  

 
Κατάσταση Συμμετέχοντα (Ενεργός 

/Αποβολή) 

Έγκυρη ή Άκυρη Προσφορά στον Προηγούμενο 

Γύρο 

ΕΝΕΡΓΟΣ  ΑΠΟΒΟΛΗ 

 

ΕΓΚΥΡΗ  ΑΚΥΡΗ  

 

 

Ο γύρος θα ξεκινήσει στις ……..……………………και θα  διαρκέσει …..…….  λεπτά. Ο συμμετέχων 

είναι ….. στην σειρά κατάταξης (και υπάρχει ισοπαλία σε αυτή τη θέση).  

 

Ελάχιστη Αποδεκτή Προσφορά 

………………….…..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Προσφορά Προηγούμενου Γύρου 

………………..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

 

         ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ                

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Α. ΑΚΥΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΟΠΟΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  

Η προσφορά που υποβλήθηκε στον προηγούμενο γύρο κρίνεται άκυρη λόγω του λόγου Α.Χ 
του παρακάτω Πίνακα και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προσφορά του  είναι  ισόποση με την 
αμέσως προηγούμενη προσφορά του (παρ. 7.3.1.9 και 7.3.1.12).  

 

 Λόγος Ακύρωσης Προσφοράς 

Α.1 Μη υποβολή προσφοράς εντός της διάρκειας του γύρου (παρ. 7.3.1.4)  

Α.2 Υποβολής μη σφραγισμένης/υπογεγραμμένης προσφοράς (παρ. 7.4.8) 

Α.3 Υποβολή προσφοράς σε έντυπο που δεν έχει διατεθεί από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 7.4.2) 

Α.4 Μη ορθή συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς (παρ. 7.4.3) 

Α.5 Υποβολή προσφοράς χαμηλότερης από την ελάχιστη αποδεκτή (παρ. 7.4.6) 

 

Β. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία λόγω του 
παραπτώματος Β.Χ του παρακάτω Πίνακα.    

 

 Παράπτωμα  

Β.1 Μη υποβολή έγκυρων προσφορών εντός των προθεσμιών που  καθορίζει  
η Επιτροπή  Διεξαγωγής  Διαγωνισμού μετά  την  εκκίνηση της 
δημοπρασίας, η οποία δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις Α.1,Α.2,Α.3,Α.4 και 
Α.5 (παρ. 3.3.1α). 

Β.2 Κακόβουλη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών 
(παρ. 3.3.1β) 

 

Γ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία και η 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω του παραπτώματος Γ.Χ του 
παρακάτω Πίνακα.    

 

16PROC004709795 2016-07-04

ΑΔΑ: 7ΧΥΖ465ΙΧΦ-Δ28



[52] 
 

 Παράπτωμα  

Γ.1 Αποχώρηση από την δημοπρασία στο Στάδιο 2 (παρ. 3.3.2α) 

Γ.2 Αποχώρηση από τους χώρους της δημοπρασίας πριν την λήξης της και 
χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 
3.3.2β) 

Γ.3 Επικοινωνία με λοιπούς συμμετέχοντες ή προσπάθειας επικοινωνίας με 
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πέραν των προβλεπομένων (παρ. 
3.3.2γ) 

Γ.4 Απόπειρα επηρεασμού των μελών της Επιτροπής  Διεξαγωγής  
Διαγωνισμού ή των λοιπών συμμετεχόντων ως προς τη λήψη αποφάσεων 
αναφορικά με τη δημοπρασία. (παρ. 3.3.3δ) 

Γ.5 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων φάσης δημοπρασίας (παρ. 3.3.3ε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC004709795 2016-07-04

ΑΔΑ: 7ΧΥΖ465ΙΧΦ-Δ28



[53] 
 

ΕΝΤΥΠΟ 11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΦΑΣΗΣ  
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ:…………... 
ΦΑΣΗ   ………………………  
ΣΤΑΔΙΟ ……………………..              
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ ………..                                 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι η τρέχουσα Φάση χαρακτηρίζεται άγονη λόγω απόσυρσης ή αποβολής 
όλων των ενεργών συμμετεχόντων από την Δημοπρασία. 

Η Δημοπρασία θα συνεχιστεί με την έναρξη της επόμενης Φάσης εφόσον η τρέχουσα Φάση δεν 
είναι η Α4. 

 

Υψηλότερη Έγκυρη Προσφορά Σας στην Τρέχουσα Φάση  

(Σταδίου ΧΧ, Γύρου ΧΧ / Τιμή Εκκίνησης) 

………………….…..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Υψηλότερη Έγκυρη Προσφορά Σας Προηγούμενων Φάσεων  

(Προσφορά Φάσης ΧΧ, Σταδίου ΧΧ, Γύρου ΧΧ / Τιμή Εκκίνησης) 

………………..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Κατάσταση Συμμετέχοντα Δικαίωμα Συμμετοχής στην επόμενη Φάση  
ΑΔΡΑΝΗΣ / ΑΠΟΣΥΡΣΗ / ΑΠΟΒΟΛΗ   

ΝΑΙ / ΟΧΙ 
 

 

 

         ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ                

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΥΡΟΥ  

Α.  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ   

Στον προηγούμενο γύρο υποβάλλατε έγκυρη προσφορά και δηλώσατε την απόσυρσή σας 

από την δημοπρασία.  

 

Β. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία λόγω του 
παραπτώματος Β.Χ του παρακάτω Πίνακα.  

 

 Παράπτωμα  

Β.1 Μη υποβολή έγκυρων προσφορών εντός των προθεσμιών που  καθορίζει  
η Επιτροπή  Διεξαγωγής  Διαγωνισμού μετά  την  εκκίνηση της 
δημοπρασίας, η οποία δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις Α.1,Α.2,Α.3,Α.4 και 
Α.5 (παρ. 3.3.1α). 

Β.2 Κακόβουλη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών 
(παρ. 3.3.1β) 

 

Γ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία και η 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω του παραπτώματος Γ.Χ του 
παρακάτω Πίνακα.  

 

 Παράπτωμα  

Γ.1 Αποχώρηση από την δημοπρασία στο Στάδιο 2 (παρ. 3.3.2α) 

Γ.2 Αποχώρηση από τους χώρους της δημοπρασίας πριν την λήξης της και 
χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 
3.3.2β) 

Γ.3 Επικοινωνία με λοιπούς συμμετέχοντες ή προσπάθειας επικοινωνίας με 
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πέραν των προβλεπομένων (παρ. 
3.3.2γ) 
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Γ.4 Απόπειρα επηρεασμού των μελών της Επιτροπής  Διεξαγωγής  
Διαγωνισμού ή των λοιπών συμμετεχόντων ως προς τη λήψη αποφάσεων 
αναφορικά με τη δημοπρασία. (παρ. 3.3.3δ) 

Γ.5 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων φάσης δημοπρασίας (παρ. 3.3.3ε) 
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ΕΝΤΥΠΟ 12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗΣ 

ΤΙΜΗΜΑ 

  ………εκατομμύρια  ………..χιλιάδες 
ευρώ 

(€ ……….000,00) 

  ………εκατομμύρια  ………..χιλιάδες 
ευρώ 

(€ ……….000,00) 

  ………εκατομμύρια  ………..χιλιάδες 
ευρώ 

(€ ……….000,00) 

  ………εκατομμύρια  ………..χιλιάδες 
ευρώ 

(€ ……….000,00) 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΥΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1  ………εκατομμύρια  
………..χιλιάδες ευρώ 

(€ ……….000,00) 

 
ΦΑΣΗ/ΣΤΑΔΙΟ/ΓΥΡΟΣ 

2  ………εκατομμύρια  
………..χιλιάδες ευρώ 

(€ ……….000,00) 

 
ΦΑΣΗ/ΣΤΑΔΙΟ/ΓΥΡΟΣ 

3  ………εκατομμύρια  
………..χιλιάδες ευρώ 

(€ ……….000,00) 

 
ΦΑΣΗ/ΣΤΑΔΙΟ/ΓΥΡΟΣ 

4  ………εκατομμύρια  
………..χιλιάδες ευρώ 

(€ ……….000,00) 

 
ΦΑΣΗ/ΣΤΑΔΙΟ/ΓΥΡΟΣ 

5  ………εκατομμύρια  
………..χιλιάδες ευρώ 

(€ ……….000,00) 

 
ΦΑΣΗ/ΣΤΑΔΙΟ/ΓΥΡΟΣ 

6  ………εκατομμύρια  
………..χιλιάδες ευρώ 

(€ ……….000,00) 

 
ΦΑΣΗ/ΣΤΑΔΙΟ/ΓΥΡΟΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ 13. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ:…………... 
ΦΑΣΗ   ………………………      
ΣΤΑΔΙΟ …………………….. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ………..                                          

 

Σας ανακοινώνουμε ότι η Δημοπρασία ολοκληρώθηκε καθώς ο αριθμός των ενεργών και 
αδρανών συμμετεχόντων στον τρέχοντα γύρο είναι μικρότερος / ίσος με τον αριθμό των αδειών 
για τις οποίες δεν έχει ανακηρυχθεί προσωρινός υπερθεματιστής. Ως εκ τούτου ανακηρύσσεσθε 
προσωρινός υπερθεματιστής στην τρέχουσα Φάση με την προσφορά που αναγράφεται στον 
παρακάτω Πίνακα.  

Προσφορά με την οποία ανακηρύσσεσθε προσωρινός Υπερθεματιστής  

………………….…..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Έγκυρη ή Άκυρη Προσφορά στον 

Προηγούμενο Γύρο  

Ύπαρξη Ισοπαλίας στον Προηγούμενο 

Γύρο  

 

ΕΓΚΥΡΗ ΑΚΥΡΗ 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Υψηλότερη Έγκυρη Προσφορά Σας στην Τρέχουσα Φάση  

(Σταδίου ΧΧ, Γύρου ΧΧ / Τιμή Εκκίνησης) 

………………….…..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

 

Υψηλότερη Έγκυρη Προσφορά Σας Προηγούμενων Φάσεων  

(Προσφορά Φάσης ΧΧ, Σταδίου ΧΧ, Γύρου ΧΧ, Τιμή Εκκίνησης) 

………………..εκατομμύρια ………………..χιλιάδες ευρώ 
(€ ……….000,00)  

         ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ                

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Α. ΑΚΥΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΟΠΟΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  

Η προσφορά που υποβλήθηκε στον προηγούμενο γύρο κρίνεται άκυρη λόγω του λόγου Α.Χ 
του παρακάτω Πίνακα και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προσφορά του  είναι  ισόποση με την 
αμέσως προηγούμενη προσφορά του (παρ. 7.3.1.9 και 7.3.1.12).  

 Λόγος Ακύρωσης Προσφοράς 

Α.1 Μη υποβολή προσφοράς εντός της διάρκειας του γύρου (παρ. 7.3.1.4)  

Α.2 Υποβολής μη σφραγισμένης/υπογεγραμμένης προσφοράς (παρ. 7.4.8) 

Α.3 Υποβολή προσφοράς σε έντυπο που δεν έχει διατεθεί από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 7.4.2) 

Α.4 Μη ορθή συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς (παρ. 7.4.3) 

Α.5 Υποβολή προσφοράς χαμηλότερης από την ελάχιστη αποδεκτή (παρ. 7.4.6) 

 

Β. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία λόγω του 
παραπτώματος Β.Χ του παρακάτω Πίνακα.    

 

 Παράπτωμα  

Β.1 Μη υποβολή έγκυρων προσφορών εντός των προθεσμιών που  καθορίζει  
η Επιτροπή  Διεξαγωγής  Διαγωνισμού μετά  την  εκκίνηση της 
δημοπρασίας, η οποία δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις Α.1,Α.2,Α.3,Α.4 και 
Α.5 (παρ. 3.3.1α). 

Β.2 Κακόβουλη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών 
(παρ. 3.3.1β) 

 

Γ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στον Συμμετέχοντα επιβάλλεται ως κύρωση η αποβολή από την δημοπρασία και η 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω του παραπτώματος Γ.Χ του 
παρακάτω Πίνακα.    
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 Παράπτωμα  

Γ.1 Αποχώρηση από την δημοπρασία στο Στάδιο 2 (παρ. 3.3.2α) 

Γ.2 Αποχώρηση από τους χώρους της δημοπρασίας πριν την λήξης της και 
χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (παρ. 
3.3.2β) 

Γ.3 Επικοινωνία με λοιπούς συμμετέχοντες ή προσπάθειας επικοινωνίας με 
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πέραν των προβλεπομένων (παρ. 
3.3.2γ) 

Γ.4 Απόπειρα επηρεασμού των μελών της Επιτροπής  Διεξαγωγής  
Διαγωνισμού ή των λοιπών συμμετεχόντων ως προς τη λήψη αποφάσεων 
αναφορικά με τη δημοπρασία. (παρ. 3.3.3δ) 

Γ.5 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων φάσης δημοπρασίας (παρ. 3.3.3ε) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας 

Κατάστημα 

Διεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας 

Τηλέφωνο 

Φαξ 

        Ημερομηνία Έκδοσης 

Προς 

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 
63 Καλλιθέα Αττικής.  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ.   ………………………………..ΓΙΑ ΠΟΣΟ  

#€ 800,00# (2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., για το σύνολο του 
αντικειμένου του παρόντος Πρόχειρου Διαγωνισμού). 

Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι κάθε ένστασης 
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού (2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.) υπέρ τ…..  ………………………………………… Διεύθυνση ……………………., ΤΚ 
…………, για τη συμμετοχή τ… στη διαδικασία Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που 
διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την επιλογή 
αναδόχου σχεδιασμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης στη Γ.Γ.Ε.Ε. του πληροφοριακού 
συστήματος που απαιτείται, αναφορικά με την διενέργεια δημοπρασίας για τη χορήγηση 
τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού 
περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition) και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……….. Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία ήδη γνωρίζουμε. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας 
καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να 
ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική 
κρίση, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την 
……………………………………….(90 μέρες από την επομένη ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών) εκτός εάν πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης υποβληθεί από εσάς 
σχετικό έγγραφο για παράταση ισχύος της εγγύησης, οπότε υποχρεούμαστε να 
παρατείνουμε την εγγύηση μέχρι την ημερομηνία που θα αναφέρεται στο αντίστοιχο 
έγγραφό σας. Σε περίπτωση όμως που κατακυρωθεί η σύμβαση σε αυτόν για τον οποίο 
εγγυόμαστε, ισχύει μέχρι την αντικατάστασή της με εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως 
των όρων της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί ή των επιστολών που θα ανταλλαγούν 
στη θέση της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζά μας. 

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, διέπεται από 
τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν 
προκύψουν από αυτήν, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας  

Κατάστημα 

Διεύθυνση  

Ταχ. Κώδικας 

Τηλέφωνο 

Φαξ 

        Ημερομηνία Έκδοσης 

Προς 

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 
63 Καλλιθέα Αττικής.  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.   ……………………………….. 

#€ …………………(5% συμβατικής αξίας της προσφερόμενης υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α)   

Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι κάθε ένστασης 
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………(ολογράφως) (€…………) υπέρ τ….  
…………………………………… Διεύθυνση ……………………., ΤΚ …………, για την Πιστή Εφαρμογή και 
Καλή Εκτέλεση από την υπέρ ….. εγγυώμεθα των Όρων της Σύμβασης για τη 
«……………………………………………..», βάσει της υπ’ αριθμ. …………………………………….. Απόφασης 
κατακύρωσης και για οποιαδήποτε απαίτηση σας που πηγάζει από την ανωτέρω Σύμβαση. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας 
καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να 
ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική 
κρίση, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την …………………(3 μήνες 
μετά τον συμβατικό χρόνο λήξης της σύμβασης) εκτός εάν πριν την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης υποβληθεί από εσάς σχετικό έγγραφο για παράταση ισχύος της εγγύησης, οπότε 
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υποχρεούμαστε να παρατείνουμε την εγγύηση μέχρι την ημερομηνία που θα αναφέρεται 
στο αντίστοιχο έγγραφό σας.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζά μας. 

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από 
τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν 
προκύψουν από αυτήν, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Επώνυμο:   Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:   Μητρώνυμο:   

 

Ημερομηνία 

Γέννησης:  
__ /__ /  ____  Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:   E-mai l:   

Fax:     

    

ΔιεύθυνσηΚατοικίας:     

    

    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος 
Τίτλος  

Πτυχίου 
Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο,  από τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο,  

σχήμα διοίκησης  Έργου)  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Έργο Εργοδότης 

Θέση1 και 

Καθήκοντα στο 

Έργο  

Απασχόληση στο Έργο  
Περίοδος 

(από -  έως)  
Α/Μ2  

 

 

  

 

 

__ /__ /  ___  

-  

__ /__ /  ___  

 

   __ /__ /  ___  

-  

__ /__ /  ___  

 

   __ /__ /  ___  

-  

__ /__ /  ___  

 

                                                             
1. Ως θέση ενδεικτικά ανφέρονται: manager, consultant, business expert κλπ. 
2. Ανθρωπομήνες απασχόλησης-δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης στο έργο
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