
1/9

                                                                                      

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                   
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                   
Ταχ.Δ/νση:  Μεσογείων 119                                           ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
Ταχ.Κωδ.  : 101 92                                                                         ΦΟΡΕΙΣ 
Πληροφ.   : Μ. Κουκουράκη                                              
Τηλέφ.      : 213 1513039                                                                          
e-mail        :  m.koukouraki@prv.ypeka.gr

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών δικτύου ευρείας περιοχής- 
(CPV:72720000-3).     

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών για τη λειτουργία του δικτύου δεδομένων του Υπουργείου, μέσω εγκατεστημένου 
κυκλώματος οπτικών ινών. 

1.Αντικείμενο Σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία του δικτύου δεδομένων 
του Υπουργείου μέσω εγκατεστημένου κυκλώματος οπτικών ινών που αφορούν στις συνδέσεις  
του κεντρικού κτιρίου Αμαλιάδος 17, Αθήνα με τα περιφερειακά του κτίρια: α) επί της οδού 28ης 
Οκτωβρίου (Πατησίων 147, Αθήνα), και β) επί της  Λεωφ.  Αλεξάνδρας 11, Αθήνα. 

Οι ως άνω συνδέσεις ενοποιούν το δίκτυο δεδομένων των τοπικών δικτύων των ανωτέρω κτιρίων 
του Υπουργείου με το τοπικό δίκτυο του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου, σε ενιαίο δίκτυο 
ευρείας ζώνης με ταχύτητες 15 Mbps

Οι συνδέσεις για τα συγκεκριμένα περιφερειακά κτίρια κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών που στεγάζονται εκεί, λόγω αυξημένου δικτυακού φόρτου που 
οφείλεται στην Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, την παραγωγική λειτουργία του Ηλεκτρονικού 
Περιβαλλοντικού Μητρώου και του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων.    

Οι εν λόγω συνδέσεις θα παρέχονται  μέσω του εγκατεστημένου κυκλώματος οπτικών ινών, 
χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με ταχύτητες στα 15 Mbps συμμετρικά. 

Το μηνιαίο κόστος εκτιμάται στο ποσό των 1.000,00 € , χωρίς ΦΠΑ όπως αναλύεται παρακάτω:    

Σύνδεση με ταχύτητα 15 Mbps μέσω κυκλώματος οπτικών ινών

Άκρο 1 Άκρο 2 Εκτιμώμενο Μηνιαίο κόστος  
(χωρίς ΦΠΑ) 

Αμαλιάδος 17 - Αθήνα     Πατησίων 147 - Αθήνα 500,00 €
Αμαλιάδος 17 - Αθήνα Λ. Αλεξάνδρας 11- Αθήνα 500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 €
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων - (CPV): 72720000-3 (Υπηρεσίες δικτύου ευρείας ζώνης).

2. Προϋπολογισμός
Ο  συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης για τις εν λόγω υπηρεσίες ανέρχεται μέχρι του 
ποσού των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι δεκατεσσάρων χιλιάδων 
οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (14.880,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, χρονικής διάρκειας 
δώδεκα (12) μηνών, με μηνιαίο κόστος μέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 
1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ, Ε.Φ. 1031-207-0000000, ΑΛΕ: 2420101001. 

Σχετική απόφαση ανάληψης η αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/17233/1033/22-02-2022 
(ΑΔΑΜ:22REQ010101370, AΔΑ: ΨΠΖΔ4653Π8-ΣΓΔ) με α/α 21306 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης για το έτος 2022 και η 
ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/17968/1083/23-02-2022  (AΔΑΜ: 22REQ010107013, AΔΑ: Ψ6ΕΡ4653Π8-ΧΨΑ) 
απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έτος 2023. 

3.Διαδικασία – Κριτήριο Ανάθεσης 
Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά. 

4. Γενικοί Όροι Υποβολής Προσφορών 
4.1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
Οι  προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην παρούσα πρόσκληση και στα Παραρτήματά της, με την ένδειξη «Να μην ανοιχτεί από το 
πρωτόκολλο  ή την ταχυδρομική υπηρεσία»

Οι  προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στην παρούσα πρόσκληση.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο πρωτόκολλο 
της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, μέχρι την  08-03-2022 ημέρα Τρίτη  
και ώρα: 13:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία).

Η προσφορά θα απευθύνεται προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)/ Δ/νση 
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού/ Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος 
Προμηθειών.

Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα 
θεωρηθεί  εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί. 

4.2 Περιεχόμενο Προσφορών
Οι Προσφορές θα περιέχουν: 
4.2.1 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως του όρους της παρούσας 
πρόσκλησης. 

4.2.2Την Οικονομική προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία συμπληρώνονται σύμφωνα το 
Παράρτημα ΙΙ   (Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας, όπου :   
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 H προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ.
 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. 

 Θα αναγράφεται  το  μηνιαίο κόστος και το δωδεκάμηνο κόστος χωρίς ΦΠΑ και με 
ΦΠΑ.  

 θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς 
 Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην 

παρούσα πρόσκληση. 

4.2.3. Τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι «Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Αποδεικτικά Μέσα» 
            της Παρούσας. 

5. Χρόνος Ισχύος Προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες 
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος 
της  προσφοράς είναι υποχρεωτική.

6. Απόρριψη Προσφορών  
Η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση προσφορά: 
 η oποία  δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,
 η οποία  υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας πρόσκλησης,
 για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα,

 η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
 η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο στην παρούσα πρόσκληση. 
 από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με την επιφύλαξη του 

άρθρου 102 του ν. 4412/16.
 στην οποία η προσφερόμενη τιμή  υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό όπως ορίζεται 

στην παρούσα πρόσκληση,
 η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής,
 υπό αίρεση,  
 που θα κατατεθεί για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών όπως ειδικότερα  περιγράφονται 

στην παρούσα,  
 η οποία η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή 

τεκμηρίωση, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή 
διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 

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

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

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

 η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσας πρόσκλησης εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την 
υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα 
άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
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 η οποία εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 (Παράρτημα Ι της 
παρούσας), που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρούσας. 

 η οποία εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

7. Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό του όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016. 

8. Παρακολούθηση της Σύμβασης 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 216 του ν. 4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της 
σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η 
οποία και θα εισηγείται στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής όλα τα ζητήματα, που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως 
για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

9.Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής 
Η εκάστοτε αρμόδια ισχύουσα επιτροπή παραλαβής του ΥΠΕΝ, θα βεβαιώνει τμηματικά την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως 
περιγράφονται στην παρούσα, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου, κατόπιν βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης από  τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

Το σχετικό πρωτόκολλο της Επιτροπής θα κοινοποιείται στον ανάδοχο από την αναθέτουσα αρχή. 

10. Διάρκεια Σύμβασης
Oι ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες δικτύου θα έχουν χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από 
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης (συμφωνητικό). 

11. Πληρωμή-Δικαιολογητικά- Κρατήσεις 
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά ανά (2) μήνες μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής 
της αρμόδιας επιτροπής. Το σχετικό πρωτόκολλο θα κοινοποιείται στον ανάδοχο από την 
αναθέτουσα αρχή. 

Η ως άνω επιτροπή θα λαμβάνει σχετική βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Πριν από την κάθε πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 
4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   

Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,07%,  η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.). και 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών (A.E.Π.Π.), επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 
3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).

12. Ειδικοί όροι
α) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού  και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
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που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και τις υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) Η σύμβαση θα λυθεί αυτοδικαίως,  χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση ή αξίωση από τον 
ανάδοχο, με την ολοκλήρωση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» για τη διασύνδεση των  αναφερόμενων 
κτιρίων στην παρούσα, καθότι είναι σε εξέλιξη το έργο «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης -
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το οποίο εκτιμάται ότι θα 
είναι σε λειτουργική ετοιμότητα μετά από τουλάχιστον έξι (6) μήνες. 

Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υποχρεούται να ενημερώσει τη Δ/νση Προμηθειών 
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών,  
δέκα (10) ημέρες νωρίτερα, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί το ανωτέρω έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

13. Τροποποίηση, Σύμβασης Κατά τη Διάρκειά της
Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.

14. Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή δύναται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 133 του ν. 4412/2016.

15. Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου - Κυρώσεις 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας 
αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των 
όρων της σύμβασης.

16. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά 
τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος 
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

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

18. Λοιποί Όροι
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25 ΕΕ).» (Α΄147), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, στη διεύθυνση (URL) : www.ypen.gov.gr , στη διαδρομή Yπουργείο //προκηρύξεις 
διαγωνισμών.

                                                                                                                         Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
Συνημμένα                                                                                       
Παράρτημα Ι «Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Aποδεικτικά Μέσα»          
Παράρτημα ΙΙ «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς»                                                      Νικόλαος Μιχαλόπουλος      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι

                                               ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος (πρωτότυπα ή αντίγραφα)  υποβάλλονται σύμφωνα με το 
ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα 
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους.

1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:  

 
α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει σε βάρος του 
οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τους λόγους που 
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθ. 73 του ν. 4412/2016.
Η Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως 
αυτός ορίζεται στο άρθρο  79 Α του ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Φορολογική ενημερότητα (εν ισχύ).
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική) (εν ισχύ).

2. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, 
και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.  
ii) για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  

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

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

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

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

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών και υπογράφονται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου.
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                                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

                                                   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών δικτύου ευρείας περιοχής σύμφωνα με την 
υπ’αρ………………………… πρόσκληση.   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ                                      
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ,  ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ /  E-MAIL:
ΑΦΜ-ΔΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ. ( Νομίμου Εκπροσώπου)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ο υπογράφων (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου 
του ανωτέρω ……………………. προσώπου και αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών δικτύου 
περιοχής στην με αρ. πρωτ.……………………………………….. (ΑΔΑΜ……………………………………….) 
πρόσκληση , υποβάλλω την παρακάτω προσφορά:
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Κόστος 

Αμαλιάδος 17 – 28ης Οκτωβρίου 
(Πατησίων 147)

    
   15 Μ 

Αμαλιάδος 17 – Λ. Αλεξάνδρας 11
       
   15 Μ

                                    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ         

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής της. 

                                                                                                                Για τον προσφέροντα 
                                                                                                      Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /- Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

                                                                                                

                                                                                                    (Υπογραφή – Σφραγίδα -  Ημερομηνία) 
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