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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Περιγραφή Έργου 

Περιγραφή Έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών 

των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία και εφετεία (πολιτικά και ποινικά) και στα ειρηνοδικεία της 

χώρας, με ΣΔΙΤ, στο εξής αναφερόμενο ως «ΟΣΠΔ» ή «προτεινόμενη σύμπραξη».  

Την στιγμή αυτή, η μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών γίνεται μόνο στα 

Πρωτοδικεία της χώρας (σε όλα τα πολυμελή και στα μονομελή Αθηνών, Πειραιά, 

Θεσσαλονίκης) με την χρήση εξωτερικού Αναδόχου. Στα άλλα δικαστήρια, η τήρηση 

πρακτικών γίνεται χειρόγραφα από τον γραμματέα έδρας, ο οποίος ετοιμάζει και τα τελικά 

πρακτικά. 

Στα δικαστήρια όπου εφαρμόζεται διαδικασία «ηχογράφησης – αποηχογράφησης» από 

εξωτερικό Ανάδοχο, αυτός παραδίδει τα αποηχογραφημένα πρακτικά τόσο σε μορφή γραπτού 

κειμένου όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία εκάστου Δικαστηρίου. 

Η συγκεκριμένη σύμπραξη έχει σαν σκοπό τον εκσυγχρονισμό και επέκταση της διαδικασίας 

αυτής στα Πρωτοδικεία, Εφετεία και Ειρηνοδικεία της χώρας.  

Η σύμπραξη περιλαμβάνει δύο μέρη:  

Α) Τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, 

αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών 

δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης.  

Στο Πληροφοριακό Σύστημα αυτό θα τηρούνται τόσο τα κείμενα όσο και τα ψηφιακά ηχητικά 

αρχεία της ηχογράφησης. Η καταχώρηση των ηχητικών αρχείων και των αρχείων κειμένου 

πρέπει να γίνεται με κατάλληλο υπομνηματισμό και μεταδεδομένα. 

Θα περιλαμβάνει: 

 Υποδομή Κύριου Υπολογιστικού Κέντρου 

 Υποδομή Εφεδρικού Υπολογιστικού Κέντρου, τύπου disaster recovery site σε 

διαφορετικό σημείο από την Κεντρική Υποδομή του Συστήματος,  

Οι χρήστες στα κατά τόπους δικαστήρια θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του συστήματος 

μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης (π.χ. μέσω διεπαφών web). Το κεντρικό πληροφοριακό 

σύστημα που θα αναπτυχθεί μέσω της δράσης θα παράσχει εξωστρεφείς ψηφιακές υπηρεσίες 
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σχετικές με τα πρακτικά συνεδριάσεων στους πολίτες, τους δικηγόρους και άλλα 

πληροφοριακά συστήματα του χώρου της Δικαιοσύνης (π.χ. αιτήσεις για λήψη πρακτικών και 

ηλεκτρονική παραλαβή τους, διαλειτουργικότητα με συστήματα διαχείρισης υποθέσεων κτλ) 

Οι υποδομές περιλαμβάνουν επίσης τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ηχογράφηση των 

συζητήσεων στις αίθουσες των δικαστηρίων, π.χ. μικροφωνική εγκατάσταση, σταθμούς 

εργασίας, πίνακα ελέγχου μικροφώνων, κ.ο.κ. Επιπλέον, περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό 

κατάλληλων χώρων και θέσεων εργασίας για την αποηχογράφηση των συζητήσεων αυτών. 

Β) Την προμήθεια υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των 

δικαστηρίων, αξιοποιώντας τις προαναφερθείσες υποδομές ΤΠΕ. 

Θα ηχογραφείται το σύνολο των διαδικασιών, και θα αποηχογραφείται το σύνολο των 

πολιτικών διαδικασιών. Στην περίπτωση των ποινικών διαδικασιών, η αποηχογράφηση θα 

λαμβάνει χώρα κατά περίπτωση (π.χ. στην περίπτωση έφεσης). 

Η αποηχογράφηση θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εντός του χώρου 

του Δικαστηρίου, εξοπλισμένης με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. σταθμούς εργασίας, 

ακουστικά, λογισμικό αναπαραγωγή ήχου κτλ). 

Η χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης των υποδομών θα γίνει με την χρήση πόρων του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή 

Σύγκλιση". Αντιθέτως, το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδιωτικού Φορέα κατά την 

λειτουργία των υποδομών (ήτοι υπηρεσίες υποβοήθησης στην τήρηση πρακτικών) αυτών θα 

καλύπτεται από πόρους του ΥΔΔΑΔ. Οι πληρωμές προς τον Ιδιωτικό Φορά Σύμπραξης για την 

παροχή των υπηρεσιών αυτών θα εξαρτώνται από την ικανοποίηση κριτηρίων ποσότητας και 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Συνοπτικά, ο ιδιωτικός φορέας θα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Ανάπτυξη υποδομών 

 Υπηρεσίες υποστήριξης στην τήρηση πρακτικών 

 Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος και του συμφωνηθέντος επιπέδου 

υπηρεσιών 

 Επιστροφή του έργου στον Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου. 

 Διασφάλιση ορθής χρήσης και λειτουργίας εξοπλισμού και συστημάτων. 
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Ο ιδιωτικός φορέας της σύμπραξης θα εγκαταστήσει την απαραίτητη υποδομή, θα αναπτύξει 

το σχετικό λογισμικό και θα παρέχει υπηρεσίες ηχογράφησης και αποηχογράφησης των 

πρακτικών για πέντε έτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Έντυπο Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Προς:  

Διεύθυνση:  

Τηλ.:  

Fax:  

e-mail:  

 

Θέμα: Υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο «Ψηφιακή 

Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ». 

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλουμε το φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υποψηφίου [ 

], [ο οποίος αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη [ ], βάσει της από [●] Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ), για τη δημοπράτηση του 

Έργου «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με 

ΣΔΙΤ».  

[Στο σημείο αυτό θα παρατεθούν τα Μέλη του Υποψηφίου, τα ποσοστά συμμετοχής τους στον 

Υποψήφιο και τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται, εφόσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις 

δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με όσα απαιτούνται από τις διατάξεις των παραγράφων 

13.9 και 15.6 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος] 

Με την παρούσα δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της από [●]Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για τη 

δημοπράτηση του Έργου «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών 

Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ». 

Για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον [στοιχεία επικοινωνίας 

Εκπροσώπου Υποψηφίου].  

Με εκτίμηση 

Για τον Υποψήφιο […] 

[ υπογραφή – σφραγίδα]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Στοιχεία Υποψηφίου & Συνεργαζομένων Φορέων 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

E-MAIL:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

E-MAIL:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ  % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

..... ..... 

..... ..... 

..... ..... 

ΣΥΝΟΛΟ  100 % 

Δηλούμενες εταιρείες ΤΠΣ που 

θα αναλάβουν το σχεδιασμό, 

εγκατάσταση και παράδοση σε 

λειτουργία του ΟΣΠΔ 

..... ..... 

..... ..... 

..... ..... 

..... ..... 
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ΣΥΝΟΛΟ  100 % 

Δηλούμενες εταιρείες ΔΣ που θα 

αναλάβουν την υποστήριξη 

λειτουργίας, συντήρηση και 

τεχνική διαχείριση του ΟΣΠΔ 

..... 

 

..... 

 

..... ..... 

..... ..... 

ΣΥΝΟΛΟ  100 % 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Οικονομικά στοιχεία Υποψηφίου για τις χρήσεις [……]  

(σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., Σφάλμα! Το 

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. και Σφάλμα! Το 

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΤΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ  
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

1 

[αναγράφεται η 
επωνυμία του Μέλους 

του Υποψηφίου] 

[ποσοστό 
συμμετοχής στον 

Υποψήφιο ]  

ν*   

ν* -1   

ν* - 2   

 [Μέσος Όρος 
Αποτελεσμάτων Προ 

Φόρων τριετίας του 

Μέλους του 
Υποψηφίου] 

[Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων τριετίας του 
Μέλους του Υποψηφίου] 

... 

[αναγράφεται η 

Επωνυμία του Μέλους 
του Υποψηφίου] 

[ποσοστό 

συμμετοχής στον 
Υποψήφιο] 

ν*   

ν* -1   

ν* - 2   

 [Μέσος Όρος 

Αποτελεσμάτων Προ 
Φόρων τριετίας του 

Μέλους του 

Υποψηφίου] 

[Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων τριετίας του 

Μέλους του Υποψηφίου] 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΤΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ  
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

  [100%] 

 [Σταθμισμένος Μέσος 
Όρος Αποτελεσμάτων 

Προ Φόρων τριετίας 
των Μελών του 

Υποψηφίου] 

[Σταθμισμένος Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων 
τριετίας των Μελών του Υποψηφίου] 

* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση  

Σημείωση: Οι πληροφορίες θα πρέπει να προέρχονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Οικονομικών Χρήσεων. Τα ποσά παρουσιάζονται σε 

Ευρώ. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος τηρεί Οικονομικές Καταστάσεις σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, ο Υποψήφιος θα πρέπει να μετατρέψει τα απαιτούμενα 

ποσά σε Ευρώ και να παραθέσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποίησε για τη μετατροπή, η οποία θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την 

τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 13.6.3 και 15.4.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

Προς:  

Ο-Η (όνομα):................ 

Επώνυμο:.................... 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

Τόπος γέννησης:.................... 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός............... 

Αριθ. .... Τ. Κ. ............. 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:......................... 



 

 

10 

Με ατομική μου ευθύνη και ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας […] και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22  

του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία του πίνακα και τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα είναι ακριβή και αληθή: 

1.1 Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΣΠΔ 

Εταιρεία/Ανάδοχος 

Έργου 

Τίτλος 

έργου 

Προϋπολογισμός 

υλοποίησης (1) 

Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Εταιρείας στο 
επικαλούμενο 

έργο 

Τόπος 

υλοποίησης 
έργου 

Εργοδότης 

 

Στοιχεία 
επικοινωνίας 

Εργοδότη 

Περίοδος 
υλοποίησης 

έργου (από 

– έως) 

Ημερομηνία 
οριστικής 

/προσωρινής 

παραλαβής 

         

1) Σε περίπτωση που η σύμβαση του επικαλούμενου έργου έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο ΤΠΣ θα πρέπει να μετατρέψει τα ποσά σε Ευρώ, 

δηλώνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή  

Για κάθε αναφερόμενο έργο στον πίνακα δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:  

 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 
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Ημερομηνία Έναρξης και Διάρκεια Πλήρους Λειτουργίας 

  

  

  

Β. ΕΡΓΟ ΟΣΠΔ  

Εταιρεία/ 

Ανάδοχος 

Έργου 

Τίτλος 
έργου 

Προϋπολογισμός 
υλοποίησης (1) 

Ποσοστιαία 
συμμετοχή 

Εταιρείας στο 

επικαλούμενο 
έργο 

Τόπος 

υλοποίησης 

έργου 

Εργοδότης 

Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Εργοδότη 

Περίοδος 

υλοποίησης 
έργου (από 

– έως) 

Ημερομηνία 

οριστικής 
/προσωρινής 

παραλαβής 

Αριθμός 

Σταθμών 

έργου 

          

(1) Σε περίπτωση που η σύμβαση του επικαλούμενου έργου έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο ΤΠΟΣΠΔ θα πρέπει να μετατρέψει τα ποσά σε 
Ευρώ, δηλώνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή  

Για κάθε αναφερόμενο έργο στον πίνακα δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία  

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 
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Εξοπλισμός Ποσότητα 

  

  

  

  

  

  

  

 

Ημερομηνία Έναρξης και Διάρκεια Πλήρους Λειτουργίας 

  

  

  

Γ. ΕΡΓΟ ΟΣΠΔ  

Εταιρεία/ 

Ανάδοχος 
Έργου 

Τίτλος 

έργου 

Προϋπολογισμός 

υλοποίησης (1) 

Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Εταιρείας στο 

Τόπος 

υλοποίησης 
έργου 

Εργοδότης 

Στοιχεία 

επικοινωνίας 
Εργοδότη 

Περίοδος 

υλοποίησης 

έργου(από 

Ημερομηνία 

οριστικής / 

προσωρινής 

Αριθμός 

Οχημάτων 

με 
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επικαλούμενο 

έργο 

– έως) παραλαβής Εξοπλισμό 

ΟΣΠΔ 

 

 
 

 

 

 

 
      

(1) Σε περίπτωση που η σύμβαση του επικαλούμενου έργου έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο ΤΠΟΣΠΔ θα πρέπει να μετατρέψει τα ποσά σε 

Ευρώ, δηλώνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή  

Για κάθε αναφερόμενο έργο στον πίνακα δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 

  

  

 

Εξοπλισμός Ποσότητα 

  

  

  

  

  



 

 

14 

  

 

Ημερομηνία Έναρξης και Διάρκεια Πλήρους Λειτουργίας 

  

  

  

 

Ημερομηνία: 

…/…/2012 

O δηλών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί  

να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 

Προς:  

Ο-Η (όνομα):................ 

Επώνυμο:.................... 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

Τόπος γέννησης:.................... 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός............... 

Αριθ.... 

Τ. Κ. ............. 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:......................... 

Με ατομική μου ευθύνη και ως νόμιμος εκπρόσωπος του […] και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 1599/1986 δηλώνω ότι: σε 
περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος ……[επωνυμία Υποψηφίου/Μελών Υποψηφίου]… αναδειχθεί 
Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση 
και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ» που θα καλύπτει διάστημα πέντε 
(5) ετών και τεσσάρων (4) μηνών από τη θέση της σε ισχύ, τον οποίο διενεργεί 
……………………………………………., δεσμεύομαι ότι θα συνεργαστώ αποκλειστικά μαζί του, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Ημερομηνία: 
…/…/2012 
O δηλών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΠΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ [……]  

 (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.2 και Σφάλμα! Το αρχείο 

προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)  

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΠΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΈΡΓΩΝ ΤΠΕ 

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ  

1 [αναγράφεται η επωνυμία της 

δηλούμενης εταιρείας ΤΠΣ που θα 

αναλάβει το σχεδιασμό, εγκατάσταση 

και θέση σε λειτουργία του τεχνικού 

εξοπλισμού και του λογισμικού που θα 

αποτελέσει την υποδομή του ΟΣΠΔ].  

] 

[ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 

/ σύμπραξη ΤΠΣ που θα αναλάβει το 

σχεδιασμό, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού και 

του λογισμικού που θα αποτελέσει την 
υποδομή του ΟΣΠΔ.] ]  

ν*  

ν* -1  

ν* - 2  

 Μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας της συμμετέχουσας 

εταιρείας  ΤΠΣ στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ την τελευταία 

τριετία  

 

… [αναγράφεται η επωνυμία της 

δηλούμενης εταιρείας ΤΠΣ που θα 
αναλάβει το σχεδιασμό, εγκατάσταση 

και θέση σε λειτουργία του τεχνικού 
εξοπλισμού και του λογισμικού που θα 

αποτελέσει την υποδομή του ΟΣΠΔ.] 

[ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 

/ σύμπραξη ΤΠΣ που θα αναλάβει το 
σχεδιασμό, εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού και 
του λογισμικού που θα αποτελέσει την 

υποδομή του ΟΣΠΔ.] 

ν*  

ν* -1  

ν* - 2  

 Μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας της συμμετέχουσας 
εταιρείας ΤΠΣ στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ την τελευταία 

τριετία  
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    Σταθμισμένος μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας των 
δηλούμενων εταιρειών ΤΠΣ στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ 

την τελευταία πενταετία 

  100%   

* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση 

Σημείωση: Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που ο ΔΣ τηρεί Οικονομικές Καταστάσεις σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, ο ΔΣ θα πρέπει να μετατρέψει τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να 
παραθέσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποίησε για τη μετατροπή, η οποία θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα 
υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ [……]  

 (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. και Σφάλμα! Το αρχείο 

προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)  

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ’Η /ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ  

1 [αναγράφεται η επωνυμία της 

δηλούμενης εταιρείας ΔΣ που θα 
αναλάβει την υποστήριξη λειτουργίας/ 

συντήρηση του Έργου] 

[ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 

/ σύμπραξη ΔΣ που θα αναλάβει την 
τεχνική διαχείριση/ υποστήριξη 

λειτουργίας/ συντήρηση του Έργου]  

ν*  

ν* -1  

ν* - 2  

 Μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας της συμμετέχουσας 

εταιρείας ΔΣ σε υπηρεσίες συντήρησης ή /και εγκατάστασης 
Έργων ΤΠΕ 

 

… [αναγράφεται η επωνυμία της 

δηλούμενης εταιρείας ΔΣ που θα 
αναλάβει την υποστήριξη λειτουργίας/ 

συντήρηση του Έργου] 

[ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 

/ σύμπραξη ΔΣ που θα αναλάβει την 
τεχνική διαχείριση /υποστήριξη 

λειτουργίας/ συντήρηση του Έργου] 

ν*  

ν* -1  

ν* - 2  

 Μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας της συμμετέχουσας 

εταιρείας ΔΣ σε υπηρεσίες συντήρησης ή /και εγκατάστασης 
Έργων ΤΠΕ 

 

    Σταθμισμένος μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας των 

δηλούμενων εταιρειών ΔΣ σε υπηρεσίες συντήρησης ή /και 
εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ 

  100%   

* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση 

Σημείωση: Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που ο ΔΣ τηρεί Οικονομικές Καταστάσεις σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, ο ΔΣ θα πρέπει να μετατρέψει τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να 
παραθέσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποίησε για τη μετατροπή, η οποία θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα 
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υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΗ/Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ [……]  

 (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. και Σφάλμα! Το αρχείο 

προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)  

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΗ/Α ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ/ΑΠΟΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  

1 [αναγράφεται η επωνυμία της 

δηλούμενης εταιρείας ΠΥΗ/Α που θα 

αναλάβει την παροχή υπηρεσιών 

ηχογράφησης και αποηχογράφησης 

των πρακτικών δικαστηρίων που θα 

καταχωρούνται στο ΟΣΠΔ.]  

] 

[ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 

/ σύμπραξη ΠΥΗ/Α που θα αναλάβει την 

παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και 

αποηχογράφησης των πρακτικών 

δικαστηρίων που θα καταχωρούνται στο 

ΟΣΠΔ.]  

 

ν*  

ν* -1  

ν* - 2  

 Μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας ΠΥΗ/Α σε υπηρεσίες 

ηχογράφησης/αποηχογράφησης  

 

… [αναγράφεται η επωνυμία της 

δηλούμενης εταιρείας ΠΥΗ/Α που θα 

αναλάβει την παροχή υπηρεσιών 

ηχογράφησης και αποηχογράφησης 

των πρακτικών δικαστηρίων που θα 

καταχωρούνται στο ΟΣΠΔ.]  

 

[ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 

/ σύμπραξη ΠΥΗ/Α που θα αναλάβει την 

παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και 

αποηχογράφησης των πρακτικών 

δικαστηρίων που θα καταχωρούνται στο 

ΟΣΠΔ.]  

 

ν*  

ν* -1  

ν* - 2  
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 Μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας ΠΥΗ/Α σε υπηρεσίες 
ηχογράφησης/αποηχογράφησης  

 

    Σταθμισμένος μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας ΠΥΗ/Α 
σε υπηρεσίες ηχογράφησης/αποηχογράφησης  

  100%   

* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση 

Σημείωση: Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που ο ΔΣ τηρεί Οικονομικές Καταστάσεις σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, ο ΔΣ θα πρέπει να μετατρέψει τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να 
παραθέσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποίησε για τη μετατροπή, η οποία θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα 
υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΠΑΡΟΧΟΙ  (ΤΠΣ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β.1 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17.2.1 

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 17.2.1. και 18.2.2.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Σε περίπτωση που η σύμβαση του επικαλούμενου έργου έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο ΤΠΣ θα πρέπει να μετατρέψει τα ποσά σε Ευρώ, δηλώνοντας 
τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή  

 

  Εταιρεία Τίτλος 

έργου  

Περιγραφή 

Αντικείμενου  

Ποσοστιαία 

Συμμετοχή 

Εταιρείας 

στον 

Ανάδοχο 

της 

Σύμβασης 

Αξία 

Σύμβασης 
(1) 

Συνολική 
Αναλογούσα 

Αξία 
Σύμβασης 

με βάση την 
Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 

Τόπος 

υλοποίη-

σης 

έργου 

Προϋπολογισμός 

υλοποίησης (1) 

Περίοδος 

υλοποίησης 

έργου (από 

– έως) 

Εργοδότης Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Εργοδότη 

Επικαλούμενα 

έργα προς το 

σκοπό 

αξιολόγησης 

του 

υποκριτηρίου 

… 

1 

       

    

2            

…            

Επικαλούμενα 

έργα προς το 

σκοπό 

αξιολόγησης 

του 

υποκριτηρίου 

… 

1            

2            

…            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

ΔΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β.2 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17.2.2 

 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 17.2.2. και 18.2.2.2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Σε περίπτωση που η σύμβαση του επικαλούμενου έργου έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο ΤΠΣ θα πρέπει να μετατρέψει τα ποσά σε ευρώ, δηλώνοντας 
τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή 

  Εταιρεία Τίτλος 

έργου  

Περιγραφή 

Αντικείμενου  

Ποσοστιαία 

Συμμετοχή 

Εταιρείας 

στον 

Ανάδοχο 

της 

Σύμβασης 

Αξία 

Σύμβασης 
(1) 

Συνολική 
Αναλογούσα 

Αξία 
Σύμβασης 

με βάση την 
Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 

Τόπος 

υλοποίη-

σης 

έργου 

Προϋπολογισμός 

υλοποίησης (1) 

Περίοδος 

υλοποίησης 

έργου (από 

– έως) 

Εργοδότης Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Εργοδότη 

Επικαλούμενα 

έργα προς το 

σκοπό 

αξιολόγησης 

του 

υποκριτηρίου … 

1 

       

    

2            

…            

Επικαλούμενα 

έργα προς το 

σκοπό 

αξιολόγησης 

του 

υποκριτηρίου … 

1            

2            

…            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

ΠΥΗ/Α ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β.3 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17.2.3 

 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 17.2.3. και 18.2.2.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Σε περίπτωση που η επικαλούμενη σύμβαση έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο Υποψήφιος θα πρέπει να μετατρέψει τα ποσά σε ευρώ, δηλώνοντας τη 

συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή  

  Εταιρεία Τίτλος 

έργου  

Περιγραφή 

Αντικείμενου  

Ποσοστιαία 

Συμμετοχή 

Εταιρείας 

στον 

Ανάδοχο 

της 

Σύμβασης 

Αξία 

Σύμβασης 
(1) 

Συνολική 
Αναλογούσα 

Αξία 
Σύμβασης 

με βάση την 

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 

Τόπος 

υλοποίη-

σης 

έργου 

Προϋπολογισμός 

υλοποίησης (1) 

Περίοδος 

υλοποίησης 

έργου (από 

– έως) 

Εργοδότης Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Εργοδότη 

Επικαλούμενα 

έργα προς το 

σκοπό 

αξιολόγησης 

του 

υποκριτηρίου 

… 

1 

       

    

2            

…            

Επικαλούμενα 

έργα προς το 

σκοπό 

αξιολόγησης 

του 

υποκριτηρίου 

… 

1            

2            

…            
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