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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
∆ηµόσιου Ανοιχτού ∆ιεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισµού (Α/Α Συστήµατος: 17841), για 
την υλο̟οίηση του έργου: "Προµήθεια ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών, οθονών, εκτυ̟ω-
τών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, ̟ολυµηχανηµάτων και λοι̟ού ηλεκτρονικού και 
µηχανικού εξο̟λισµού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας", συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 107.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ. (CPV: 
30200000-01 Εξο̟λισµός ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών και ̟ροµήθειες). 
 

Αναθέτουσα Αρχή: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Προϋ̟ολογισµός: 

Συνολικός Προϋ̟ολογισµός: 

Εκατόν ε̟τά χιλιάδων ευρώ (107.000,00 €), 
συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

ή 
ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα 
και τριάντα δύο ευρώ (86.290,32 €), µη συ-

µ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Φορέας χρηµατοδότησης: 
Κ.Α.Π. – Π.Ε. Πρέβεζας, 

Ε.Φ. 072- Κ.Α.Ε. 1713, 1723, 1725, 1729 
 

Τό̟ος ̟αράδοσης των υ̟ό ̟ροµήθεια                   
ειδών: 

Τµήµα Πληροφορικής Π.Ε. Πρέβεζας 

(κωδικός NUTS: EL541) 

Χρόνος ̟αράδοσης: 
Παράδοση εντός εξήντα (60) ηµερών α̟ό την 

υ̟ογραφή της σύµβασης 

∆ικαίωµα Κατακύρωσης: 
∆ικαίωµα κατακύρωσης ± 15% ε̟ί των αρχι-
κώς ορισθέντων ̟οσοτήτων, εντός των ορίων 

του ̟ροϋ̟ολογισµού 
Ηµεροµηνία α̟οστολής ̟ροκήρυξης στην 

υ̟ηρεσία εκδόσεων της Ε. Ε.: 
30/10/2017 

Ηµεροµηνία α̟οσφράγισης ̟ροσφορών: 07/12/2017 ώρα: 10:00’ 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.): 
02/11/2017 
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Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ̟ροκήρυξης 
στον ελληνικό τύ̟ο: 

03/11/2017 – 10/11/2017 

Κωδικοί cpv: 

30121100-4, 30213300-8, 30231000-7,  
30234100-9, 32552100-8, 38434200-8,  
38112100-4, 30232110-8, 42991200-1,  
3232400-0. 

Κριτήριο ανάθεσης: 
Πλέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 

̟ροσφορά, α̟οκλειστικά βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή) 

Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή ̟ύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

03/11/2017 

Αύξων αριθµός συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: 17841 

Προθεσµία για υ̟οβολή διευκρινίσεων ε̟ί 
των όρων της διακήρυξης: 

20/11/2017 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υ̟οβολής 
̟ροσφορών: 

30/11/2017, ώρα: 15:00’ 

Τό̟ος κατάθεσης ̟ροσφορών: 
∆ιαδικτυακή ̟ύλη Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., 

www.promitheus.gov.gr 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
1.1.1  Ε̟ωνυµία και Λοι̟ά Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) 
Ο τίτλος και τα λοι̟ά στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα αναφερόµενα στον ακόλουθο 
ΠΙΝΑΚΑ 1 : 

1.1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειµένου της σύµβασης είναι η Περιφέρεια Η̟είρου – 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, εφεξής Αρχή. Η Περιφέρεια Η̟είρου ανήκει στην Γενική ∆ιοί-
κηση και συστάθηκε µε τον ν. 3852/2010 (Α 87), ό̟ως ισχύει. Η λειτουργία της διέ̟εται κατά κύ-
ριο λόγο α̟ό τον νόµο αυτό. 

1.1.3  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η Αρχή ασκεί τις αρµοδιότητες ̟ου της έχουν εκχωρηθεί βάση νόµων ή κανονιστικών δια-

τάξεων της διοίκησης, σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της α̟οτελεσµατικότητας και της 
α̟οδοτικότητας. 

1.1.4  Στοιχεία Ε̟ικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, ̟λήρη, άµεση & δωρεάν ηλε-

κτρονική ̟ρόσβαση µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr. 
Ε̟ι̟λέον, οι ̟ληροφορίες αυτές είναι διαθέσιµες και α̟ό την διεύθυνση της Αρχής στο δια-

δίκτυο: www.preveza.gr. 
β) Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της ηλεκτρονικής ̟λατφόρµας του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. στη διεύθυνση https://ebs.eprocurement.gov.gr/ 
 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 
1.2.1  Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. 

Ε̟ωνυµία 
Περιφέρεια Η̟είρου – Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας 

Ταχυδροµική διεύθυνση Σ̟ηλιάδου  8 

Πόλη Πρέβεζα 

Ταχυδροµικός Κωδικός 48100 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL541 

Τηλέφωνο 26823 60291 

Φαξ 26820 27195 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο a.mavria@php.gov.gr 

Αρµόδιος για ̟ληροφορίες 
Αλεξάνδρα Μαυριά 

Αλέξανδρος Γέροντας 

Τηλέφωνα 
26823 60291 

26823 60260 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο www.preveza.gr 

∆ιεύθυνση του ̟ροφίλ αγοραστή                                      
στο διαδίκτυο www.preveza.gr 
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1.2.2  Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Η σύµβαση χρηµατοδοτείται α̟ό ̟όρους της Αρχής (Κ.Α.Π.)  
Η δα̟άνη για την εν λόγω ̟ροµήθεια βαρύνει τις εγγεγραµµένες ̟ιστώσεις στον ̟ροϋ̟ο-

λογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2017 και ειδικότερα: 
Τον Ε. Φ. 072 και τους: ΚΑΕ 1713 : "Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής 
κ.λ.̟. µηχανών γραφείων", ΚΑΕ 1723 : "Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών ̟ρογραµµάτων 
και λοι̟ών υλικών", ΚΑΕ 1725 "Προµήθεια κάθε είδους τηλε̟ικοινωνιακού, µετεωρολογικού και 
λοι̟ού συναφούς ηλεκτρονικού εξο̟λισµού" και ΚΑΕ 1729 "Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού 
και λοι̟ού εξο̟λισµού". 

1.3 Συνο̟τική ̟εριγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης 
Ο τίτλος της υ̟ό ανάθεση σύµβασης είναι «Προµήθεια ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών, οθο-

νών, εκτυ̟ωτών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, ̟ολυµηχανηµάτων και λοι̟ού ηλεκτρονι-
κού και µηχανικού εξο̟λισµού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας». Αντικείµενο της σύµβασης α̟οτελεί η ̟ροµήθεια εξο̟λισµού ̟ου είναι 
α̟αραίτητος για την υ̟οστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών της Αρχής. 

Η ̟αρούσα σύµβαση υ̟οδιαιρείται σε τµήµατα και τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη κατατάσσονται 
στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV)1, ό̟ως ̟αρουσιάζονται στον 
ΠΙΝΑΚΑ 2 ̟ου ακολουθεί: 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ: I 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ  

 

Κωδικός Είδους 

CPV 

Περιγραφή Είδους CPV Περιγραφή Εξοπλισμού Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσό- 

τητες 

30121100-4 Φωτοαντιγραφικά Φωτοαντιγραφικά Τεμάχιο 6 

30121100-4 Φωτοαντιγραφικά Φωτοαντιγραφικό έγχρωμο Τεμάχιο 1 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑ-

ΤΟΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 27.419,36 

ΕΥΡΩ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑ-

ΤΟΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ 24% : 

34.000,00 ΕΥΡΩ 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ: II 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Κωδικός Είδους 

CPV 

Περιγραφή Είδους CPV Περιγραφή Εξοπλισμού Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσό- 

τητες 

30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές 

Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί          
υπολογιστές 

Σετ 46 

30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

Οθόνες ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών 

Τεμάχιο 17 

30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι Εξωτερικός σκληρός δίσκος Τεμάχιο 1 

30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι Δίσκος SSD Τεμάχιο 1 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑ-

ΤΟΣ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 44.354,84 

ΕΥΡΩ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ 24% : 55.000,00 

ΕΥΡΩ 

Α/Α 

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ: III 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Κωδικός Είδους 

CPV 

Περιγραφή Είδους CPV Περιγραφή Εξοπλισμού Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσό- 

τητες 

32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές Τηλεφωνικές συσκευές Τεμάχιο 40 

38434200-8 Εξοπλισμός μέτρησης ήχου Μετρητής ήχου Τεμάχιο 1 

38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης 
και παγκόσμιου προσδιορισμού 
θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 

GPS χειρός Τεμάχιο 1 

 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
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ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑ-

ΤΟΣ 3 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 4.032,26 

ΕΥΡΩ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑ-

ΤΟΣ 3 ΜΕ ΦΠΑ 24% : 5.000,00 

ΕΥΡΩ 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ: IV 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Κωδικός Είδους 

CPV 

Περιγραφή Είδους CPV Περιγραφή Εξοπλισμού Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσό- 

τητες 
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ Εκτυπωτές Τεμάχιο 13 

30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ Εκτυπωτές έγχρωμοι inkjet Τεμάχιο 1 

30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ Εκτυπωτές έγχρωμοι laser Τεμάχιο 1 

30232000-4 Εκτυπωτικά μηχανήματα Πολυμηχανήματα Τεμάχιο 5 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑ-

ΤΟΣ 4 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 9.475,81 

ΕΥΡΩ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑ-

ΤΟΣ 4 ΜΕ ΦΠΑ 24% : 11.750 

ΕΥΡΩ 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ: V 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

 
Κωδικός Είδους 

CPV 

Περιγραφή Είδους CPV Περιγραφή Εξοπλισμού Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσό- 

τητες 
32324000-0 Τηλεοπτικοί δέκτες Τηλεόραση Τεμάχιο 1 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑ-

ΤΟΣ 5 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.008,07 

ΕΥΡΩ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑ-

ΤΟΣ 5 ΜΕ ΦΠΑ 24% : 1.250,00 

ΕΥΡΩ 

 
Προσφορές υ̟οβάλλονται είτε για ένα, είτε και για το σύνολο των ως άνω τµηµάτων. Σε κά-

θε ̟ερί̟τωση ̟ροσφοράς, το ύψος της εγγυητικής ε̟ιστολής διαµορφώνεται αναλόγως. 
Προσφορά για τµήµα ̟ου δεν ̟εριέχει όλα τα ζητούµενα είδη και εξο̟λισµούς και στις α-

̟αιτούµενες ̟οσότητες του ως άνω ΠΙΝΑΚΑ 2, α̟ορρί̟τεται. 
Η συνολική εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ̟οσό των 86.290,32 χιλιάδων ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ (ή στο ̟οσό των 107.000,00 χιλιάδων ευρώ συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%). 
Η Αρχή διατηρεί το µονοµερές δικαίωµα (δικαίωµα ̟ροαίρεσης) να αναθέσει στον ανάδοχο 

τµήµατος/τµηµάτων της ̟αρούσας, ε̟ι̟λέον ̟οσότητες ̟ου αντιστοιχούν σε αξία µέχρι το 15% 
της εκτιµώµενης αξίας του αντίστοιχου τµήµατος/τµηµάτων του ως άνω ΠΙΝΑΚΑ 2, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 132 ̟αρ 1 ̟ερ α, του ν.  4412/2016. 

Σηµειώνεται ότι η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, 
µ̟ορεί να ̟ροτείνει την κατακύρωση του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού για µεγαλύτερη ή µι-
κρότερη ̟οσότητα κατά ̟οσοστό ̟ου καθορίζεται στην ̟αράγραφο 3.2 της ̟αρούσας. 

Η διάρκεια (ο χρόνος υλο̟οίησης) της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) µήνες α̟ό την ε̟οµένη 
της ηµεροµηνίας υ̟ογραφής της. 

Γενική ̟εριγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης, ενώ αναλυτική ̟εριγραφή του φυσικού αντικειµένου 
της σύµβασης και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ∆ιακήρυξης. 

1.4 Θεσµικό ̟λαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδό-

τηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , όπως ισχύουν και ιδίως από τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 
2. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την το̟ική ανά̟τυξη, την αυτο-
διοίκηση και την α̟οκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 





 - 8 -

3. Του Π.∆. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Η̟είρους» (Φ.Ε.Κ. 140/Α/2010), ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 
4. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», ό̟ως τρο̟ο̟οιή-
θηκε και ισχύει. 
5. Του Π∆ 39/2017 (Α΄64)  «Κανονισµός εξέτασης ̟ροδικαστικών ̟ροσφυγών ενώ̟ιον της 
Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών», 
6. Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Ε̟ιτρο̟ής της 28ης Νοεµβρίου 2007 για τρο̟ο-
̟οίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου ̟ερί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών του 
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ ̟ερί των δια-
δικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV. 
7. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-07-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε-
̟ο̟τείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.». 
8. Το Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ.145 Α/05-08-2016) «Περί ανάληψης υ̟οχρεώσεων α̟ό τους ∆ια-
τάκτες». 
9. Του άρθρου 88 του Ν. 1892/1990 «Υ̟οχρεώσεις αναδόχων ̟ληροφορικής» (ΦΕΚ 
101/Α'/1990), 
10. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) ̟ερί Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 
11. Του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α’/23-03-2015) «Κωδικο̟οίηση διατάξεων για την ̟ρόσβαση 
σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία». 
12. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
̟ράξεων …. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 
13. Της µε αρ. 57654/2017 Α̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονοµίας και Ανά̟τυξης ( ΦΕΚ Β’ 
1781/23-05-2017) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και 
Ανά̟τυξης» 
14. Της µε αρ. 56902/215/2017 Α̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονοµίας και Ανά̟τυξης (ΦΕΚ 
Β΄1924/02-06-2017) “Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή-
µατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
15. Του Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβά-
σεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε 
το άρθρο 238του  Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012).  
16. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο» ̟ερί υ̟οχρεωτικού ̟ρολη̟τικού ελέγχου νοµιµότητας της σύµβασης ̟ρο της σύνα-
ψής της. 
17. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις – Καταργήσεις – 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τρο̟ο̟οίηση ∆ι-
ατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοι̟ές ρυθµίσεις».  
18. Του άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών δη-
µοσίου» σχετικά µε τους κανόνες δηµοσιότητας. 
19. Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νο-
µαρχιακό και το̟ικό Τύ̟ο και άλλες διατάξεις», 
20. Την α̟όφαση του Υ̟. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε̟ικοινωνιών και Ενηµέρωσης 
10/11.10.2017 (Φ.Ε.Κ. 3748/24.10.2017 τεύχος Β’)«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων 
νοµαρχιακών και το̟ικών εφηµερίδων ̟ου έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δηµοσιεύ-
σεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 
21. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις, τις λοι̟ές διατά-
ξεις ̟ου αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της ̟αρού-
σας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, ̟ερι-
βαλλοντικού και φορολογικού δικαίου ̟ου διέ̟ει την ανάθεση και εκτέλεση της ̟αρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ̟αρα̟άνω, 
22. Τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Η̟είρου – Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας, οικονοµικού έτους 2017. 
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23. Την αριθµ. οικ. 101094/8806/2014 α̟όφαση του Περιφερειάρχη Η̟είρου «Ορισµός Αρ-
µοδιοτήτων Αντι̟εριφερειαρχών Περιφέρειας Η̟είρου» (ΦΕΚ 2711/Β/2014). 
24. Την αριθµ. οικ. 117550/10045/2014 α̟όφαση του Περιφερειάρχη Η̟είρου «Μεταβίβαση 
ε̟ι̟λέον αρµοδιοτήτων Αντι̟εριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Η̟εί-
ρου» (ΦΕΚ 3090/Β/2014). 
25. Τα έγγραφα αιτήµατα των Υ̟ηρεσιών της  Π.Ε. Πρέβεζας. 
26. Το µε αριθµ. 46389/4175/23-05-2017 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. 
Πρέβεζας για την «αξιολόγηση αιτηµάτων για ̟ροµήθεια ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών, εκτυ-
̟ωτών, ̟ολυµηχανηµάτων και λοι̟ού ηλεκτρονικού εξο̟λισµού». 
27. Το µε αριθµ. 69126/6004/12-07-2017 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. 
Πρέβεζας για την «Προµήθεια Η/Υ, εκτυ̟ωτών, µηχανηµάτων φωτοαντιγράφης και λοι̟ού 
εξο̟λισµού». 
28. Την αριθµ. 22/1102/19-07-2017 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας 
Η̟είρου, ̟ερί Έγκρισης ̟ραγµατο̟οίησης δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για την ̟ροµή-
θεια ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών, εκτυ̟ωτών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, ̟ολυµηχανη-
µάτων και λοι̟ού ηλεκτρονικού και µηχανικού εξο̟λισµού για την κάλυψη των λειτουργι-
κών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ̟ροϋ̟ολογισµού 107.000,00 ευρώ µε 
Φ.Π.Α.  
29. Τις υ̟’ αριθµ94836/3909/11-09-2017, 94842/3910/11-09-2017, 94869/3914/11-09-2017και 
94864/3913/11-09-2017 Α̟οφάσεις Ανάληψης Υ̟οχρέωσης, οι ο̟οίες καταχωρήθηκαν µε 
α/α 1884, 1885, 1886 και 1887 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Περιφέρειας Ηπείρου 

– Π. Ε. Πρέβεζας.   
30.  Την αρ. 28/1398/14-09-2017 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί έγκρισης των 
όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλε-
κτρονικών υ̟ολογιστών, οθονών, εκτυ̟ωτών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, ̟ολυµηχα-
νηµάτων και λοι̟ού ηλεκτρονικού και µηχανικού εξο̟λισµού, για την κάλυψη λειτουργι-
κών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας». 

 

1.5 Προθεσµία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 
Η καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής (ηλεκτρονικής υ̟οβολής) των ̟ροσφορών είναι η 

30/11/2017, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 15.00. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε χρήση της ηλεκτρονικής ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστή-

µατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήµατος, την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζονται στο άρ-
θρο 3.1 της ̟αρούσας διακήρυξης (ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής α̟οσφράγισης των ̟ρο-
σφορών). 

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση στην Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της ̟αρούσας σύµβασης α̟εστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 

30/10/2017 ηµέρα ∆ευτέρα, στην Υ̟ηρεσία Εκδόσεων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ό̟ου έλαβε αριθ-
µό δηµοσίευσης 2017/S210-435741. 

 
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό ε̟ί̟εδο. 

-  Το ̟λήρες κείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), ό̟ου έλαβε αριθµό Α∆ΑΜ. Θα κοινο̟οιηθεί στους 
φορείς της ̟αρ. 2 του εδαφ.  γ του άρθρου 4 του Π∆ 118/2007. 
-  Το ̟λήρες κείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή 
̟ύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, ό̟ου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : 17841. 

- Προκήρυξη (̟ερίληψη της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύ̟ο, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 66, 377 ̟αρ 1 ̟ερι̟τώσεις 35 και 59 και 379 ̟αρ 10 και 12 του Ν. 4412/2016, 

καθώς και την ̟αρ. 2, εδαφ. α, άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007 και των διατάξεων του Ν.3548/2007, 

στις εφηµερίδες :  

•  «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»,  
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• «∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»,  

• «ΠΡΕΒΕΖΑ»,  

• « ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  

Θα αναρτηθεί σε εµφανές σηµείο της Υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί το διαγωνισµό (̟αρ. 2 εδαφ. 
β, άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007). 

Η ̟ροκήρυξη (̟ερίληψη της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης) ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση 16 
της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότο̟ο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η ∆ιακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.preveza.gr. 
Η δα̟άνη των δηµοσιεύσεων στην Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης βαρύνει 

την Ε.Ε. Η αντίστοιχη δα̟άνη των δηµοσιεύσεων στον εθνικό τύ̟ο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 

Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Ενηµερώνονται οι υ̟οψήφιοι ̟ροµηθευτές ότι, σύµφωνα µε την ̟αρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 

3548/07, ό̟ως ̟ροστέθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, οι δα̟άνες δηµοσίευσης της ̟ερίλη-
ψης της διακήρυξης, αρχικής και ε̟αναλη̟τικής, θα καταβάλλονται, σε κάθε ̟ερί̟τωση, α̟ό τον 
̟ροµηθευτή ̟ου θα ανακηρυχθεί ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την ̟ροσκόµιση των νόµιµων 
̟αραστατικών. Σε ̟ερί̟τωση ̟ερισσοτέρων του ενός αναδόχων, ο ε̟ιµερισµός της δα̟άνης γίνε-
ται µε βάση το ύψος των ε̟ιµέρους συµβάσεων (̟οσοστό ε̟ί της συνολικής συµβατικής αξίας). 

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 
1.7.1. Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι : 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον ε̟ιλεγούν, 
τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της ̟εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλι-
στικής και εργατικής νοµοθεσίας, ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση 
των εν λόγω υ̟οχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλε-
ση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
β) δε θα ενεργήσουν αθέµιτα, ̟αράνοµα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον ε̟ιλεγούν. 
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµ̟ιστευτικότητα των ̟ληροφοριών 
̟ου έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1  Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της ̟αρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

� η Προκήρυξη της Σύµβασης, ό̟ως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα της Ευ-
ρω̟αϊκής Ένωσης. 

� η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα (I-ΙV), ̟ου α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος αυ-
τής. 

� το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV].  
� οι συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ̟ου τυχόν ̟αρέχονται στο ̟λαίσιο της διαδικασίας, ι-

δίως σχετικά µε τις ̟ροδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
� το σχέδιο της σύµβασης [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ]. 

2.1.2 Ε̟ικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι ε̟ικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβα-

σης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές ̟ληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υ̟οβολή, εκτελούνται µε τη 
χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ-
∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήµατος. 

Ε̟ιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι α̟αιτήσεις µε σκο̟ό την ̟ροστασία του 
εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα των ̟ληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύµβασης : 

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος ανα-
λαµβάνει την υ̟οχρέωση να τηρήσει εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες και να µη γνωστο̟οιήσει σε ο-
̟οιοδή̟οτε τρίτο, ο̟οιαδή̟οτε έγγραφα ή ̟ληροφορίες ̟ου θα ̟εριέλθουν σε γνώση του κατά 
την εκτέλεση της σύµβασης και την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων του. Ε̟ίσης αναλαµβάνει την 
υ̟οχρέωση να µην γνωστο̟οιήσει µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της σύµβασης ̟ου θα ε-
κτελέσει χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αρχής. 
Ειδικότερα: 
1.  Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές ̟εριβάλλον ̟ληροφοριών, ώστε ουδείς τρί-
τος ̟ρος την Αρχή - υ̟ερκείµενος ή υ̟οκείµενος αυτής - να µ̟ορεί να έχει ̟ρόσβαση στο δίκτυο 
̟ληροφοριών του χωρίς την ̟ροηγούµενη δική του συναίνεση. 
2.  Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως ̟ρος τις εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες και τα 
στοιχεία ̟ου σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Αρχής. Ως εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες και 
στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί 
α̟ό την Αρχή ως εµ̟ιστευτικά. Η τήρηση εµ̟ιστευτικών ̟ληροφοριών α̟ό τον ανάδοχο διέ̟εται 
α̟ό τις κείµενες διατάξεις και το νοµοθετικό ̟λαίσιο και ̟ρέ̟ει να είναι εφάµιλλη της εµ̟ιστευ-
τικότητας ̟ου τηρεί ο ανάδοχος για τον δικό του Οργανισµό και για τις δικές τους ̟ληροφορίες 
εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα. 
3.  Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οφεύγει ο̟οιαδή̟οτε ̟ερί̟τωση σύγκρουσης των συµφερό-
ντων του µε τα συµφέροντα της Αρχής, να ̟αραδώσει µε τη λήξη της σύµβασης όλα τα στοιχεία, 
έγγραφα κλ̟. ̟ου έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αρχή, να τηρεί µια ̟λήρη σειρά των 
αρχείων και εγγράφων και του λοι̟ού υλικού ̟ου αφορά στην υλο̟οίηση και διοίκηση της σύµ-
βασης καθώς και στις υ̟ηρεσίες ̟ου θα ̟αρέχονται στο ̟λαίσιο της σύµβασης α̟ό αυτόν. Τα αρ-
χεία αυτά ̟ρέ̟ει να είναι εύκολα διαχωρίσιµα α̟ό άλλα αρχεία του Αναδόχου ̟ου δεν αφορούν 
στη σύµβαση. 
4.  Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροστατεύει το α̟όρρητο και τα αρχεία ̟ου αφορούν σε ̟ροσω-
̟ικά δεδοµένα ατόµων και ̟ου τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλο̟οίηση και ̟αραγωγική 
λειτουργία αντικειµένου της σύµβασης, ακόµη και µετά τη λήξη της σύµβασης, να ε̟ιτρέ̟ει στην 
Αρχή και στα άτοµα ̟ου ορίζονται α̟ό αυτή να διενεργούν, κατό̟ιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγ-
χους των τηρούµενων αρχείων ̟ροκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλο̟οίησης και ολο-
κλήρωσής της σύµβασης µε βάση τα αναφερόµενα σε αυτή. 
̟ροκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλο̟οίησης και ολοκλήρωσής της σύµβασης µε βάση 
τα αναφερόµενα σε αυτή. 
5. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα ̟ροκειµένου να διασφαλίσει ότι και οι 
υ̟άλληλοι/συνεργάτες/υ̟εργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις ̟αρα̟άνω υ̟ο-
χρεώσεις. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε ̟ερί̟τωση υ̟αιτιότητας του αναδόχου στην 
µη τήρηση των ̟αρα̟άνω υ̟οχρεώσεων εχεµύθειας, ο ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αρχή ̟οινι-
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κή ρήτρα ίση µε την αξία της σύµβασης. Ε̟ίσης, η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να α̟αιτήσει α̟ό 
τον ανάδοχο την α̟οκατάσταση κάθε τυχόν ̟εραιτέρω ζηµίας. 
6.  Η Αρχή δεσµεύεται να τηρεί εµ̟ιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία ̟ου τίθενται στη διάθεσή 
της α̟ό τον ανάδοχο, εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή ̟ληροφορίες και τεχνογνωσία ή δι-
καιώµατα ̟νευµατικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εµ̟ιστευτικό έγγραφο». Σε 
καµία ̟ερί̟τωση η εµ̟ιστευτικότητα δεν δεσµεύει την Αρχή έναντι των αρχών του Ελληνικού 
Κράτους και της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις 
της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας 
7.  Η Αρχή δεν α̟οκαλύ̟τει ̟ληροφορίες ̟ου της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις 
ο̟οίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµ̟ιστευτικές, συµ̟εριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή 
εµ̟ορικών α̟ορρήτων και των εµ̟ιστευτικών ̟τυχών των ̟ροσφορών. 
8.  Το δικαίωµα ̟ρόσβασης στα έγγραφα των ̟ροσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, 
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου ̟ρώτου του ̟.δ. 28/2015 (Α'34). 
∆ικαιώµατα ̟νευµατικής ιδιοκτησίας 

Κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το αντικείµενο της σύµβασης, καθώς και όλα τα υ̟όλοι̟α 
̟αραδοτέα ̟ου θα α̟οκτηθούν α̟ό τον ανάδοχο µε δα̟άνες της σύµβασης, θα α̟οτελούν α̟ο-
κλειστική ιδιοκτησία της Αρχής, η ο̟οία θα έχει τη δυνατότητα να τα διαχειρίζεται ̟λήρως και να 
τα εκµεταλλεύεται (όχι εµ̟ορικά), εκτός και αν ήδη ̟ροϋ̟άρχουν σχετικά δικαιώµατα ̟νευµατι-
κής ιδιοκτησίας Τα σχετικά στοιχεία θα είναι ̟άντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων της 
Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του αναδόχου, θα 
̟αραδοθούν στην Αρχή κατά την καθ' ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Σε ̟ερί-
̟τωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να συνοδεύσει την 
̟αράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την ανάκτηση/διαχείρισή τους. 

Με την οριστική ̟αραλαβή αντικειµένου της σύµβασης, τα δικαιώµατα ̟νευµατικής ιδιο-
κτησίας, τα ο̟οία θα ̟αραχθούν κατά την εκτέλεσή της, µεταβιβάζονται α̟ό τον ανάδοχο αυτο-
δίκαια στην Αρχή, η ο̟οία θα είναι ̟λέον α̟οκλειστικός δικαιούχος των δικαιωµάτων αυτών και 
θα φέρει όλες τις εξουσίες ̟ου α̟ορρέουν α̟ό αυτά, ό̟ως ιδίως, την εξουσία οριστικής ή ̟ροσω-
ρινής ανα̟αραγωγής του λογισµικού µε κάθε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, την εξουσία 
φόρτωσης, εµφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης µεταβίβασης, αντιγραφής, α̟οθήκευσης αλλά και 
τρο̟ο̟οίησης χωρίς άδεια του αναδόχου, η ο̟οία, σε κάθε ̟ερί̟τωση, ̟αρέχεται ανέκκλητα µε 
την υ̟ογραφή της σύµβασης. 

 
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα ̟αροχής διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα 
(10) ηµέρες ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών, δηλαδή µέχρι και την ∆ευ-
τέρα 20/11/2017 και ώρα 15:00 και α̟αντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τό̟ο του διαγωνισµού 
µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα ̟αροχής συ-
µ̟ληρωµατικών ̟ληροφοριών - διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται α̟ό εγγεγραµµένους στο Σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή α̟ό εκείνους ̟ου διαθέτουν σχετικά δια̟ιστευτήρια ̟ου τους έχουν 
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό ̟ρόσβασης) και α̟αραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το 
κείµενο των ερωτηµάτων θα είναι ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο2. Αιτήµατα ̟αροχής διευκρινήσεων 
̟ου υ̟οβάλλονται είτε µε άλλο τρό̟ο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο ̟ου τα συνοδεύει δεν είναι ψη-
φιακά υ̟ογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

Η Αρχή µ̟ορεί να ̟αρατείνει την ̟ροθεσµία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µ̟ορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων ̟λη-
ροφοριών για την κατάρτιση των ̟ροσφορών στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις: 

α) όταν, για ο̟οιονδή̟οτε λόγο, ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες, αν και ζητήθηκαν α̟ό τον οικο-
νοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν ̟αρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες ̟ριν α̟ό την ̟ροθεσµία 
̟ου ορίζεται για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της ̟αράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σ̟ουδαιότητα των ̟ληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

 
 
 

2 Πρβλ την με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργί-

ας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” 
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Όταν οι ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
̟ροετοιµασία κατάλληλων ̟ροσφορών, δεν α̟αιτείται ̟αράταση των ̟ροθεσµιών. 

Σηµειώνεται ότι συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, κα-
θώς και οι γρα̟τές διευκρινίσεις της Αρχής ε̟ί ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα 
έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και 
σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τό̟ο της Αρχής (www.preveza.gr). 

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή ̟ροδικαστικές ̟ροσφυγές υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι ̟ροσφορές και τα ̟εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους. 

Τα α̟οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη 
µετάφρασή τους. Στα αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α'188). 

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα ̟ου αφορούν αλλοδα̟ούς οικονοµικούς φορείς και 
̟ου θα κατατεθούν α̟ό τους ̟ροσφέροντες στην ̟αρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα ε̟ικυρω-
µένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µ̟ορεί να γίνει είτε α̟ό τη µεταφραστική υ̟ηρε-
σία του ΥΠ.ΕΞ., είτε α̟ό το αρµόδιο ̟ροξενείο, είτε α̟ό δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 
454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα ̟ερί ∆ικηγόρων, είτε α̟ό ορκωτό µεταφραστή της χώρας 
̟ροέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υ̟ηρεσία. 

Ε̟ιτρέ̟εται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδή̟οτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
̟ου αφορά αλλοδα̟ή Ε̟ιχείρηση µε τη µορφή ε̟ικυρωµένης φωτοτυ̟ίας ̟ροερχόµενης είτε α̟ό 
το νόµιµο ε̟ικυρωµένο έγγραφο α̟ό το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ̟ροσφέροντος, είτε 
α̟ό το ̟ρωτότυ̟ο έγγραφο µε την σφραγίδα ''Apostile" σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 
05-10-61. Η ε̟ικύρωση αυτή ̟ρέ̟ει να έχει γίνει α̟ό δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 
του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα ̟ερί ∆ικηγόρων. 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυ̟α -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό ̟ερι-

εχόµενο µ̟ορούν να υ̟οβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται α̟ό µετάφρα-

ση στην ελληνική. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η Αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την µετά-

φραση στην ελληνική ο̟οιουδή̟οτε τεχνικού στοιχείου α̟ό τα άνω, εντός ορισµένου διαστήµα-

τος, µε µέριµνα και δα̟άνες του ̟ροσφέροντος. 
Κάθε µορφής ε̟ικοινωνία µε την Αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνο-

νται υ̟οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές ε̟ιστολές των ̟αραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα 

̟ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή 
στα κράτη- µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ̟ο-
ρούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
̟οσού. Αν συσταθεί ̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο ̟αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Πα-
ρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα ̟ου λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύη-
σης ε̟ιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές ε̟ιστολές εκδίδονται κατ' ε̟ιλογή των οικονοµικών φορέων α̟ό έναν ή ̟ε-
ρισσότερους εκδότες της ̟αρα̟άνω ̟αραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές ̟εριλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή ̟ρος την ο̟οία α̟ευθύνονται, δ) τον αριθµό της 
εγγύησης, ε) το ̟οσό ̟ου καλύ̟τει η εγγύηση, στ) την ̟λήρη ε̟ωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύ-
θυνση του οικονοµικού φορέα υ̟έρ του ο̟οίου εκδίδεται η εγγύηση (στην ̟ερί̟τωση ένωσης α-
ναγράφονται όλα τα ̟αρα̟άνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι : αα) η εγγύηση ̟α-
ρέχεται ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης ̟αραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης αυτής, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµη-
νία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
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την ανάληψη υ̟οχρέωσης α̟ό τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ̟οσό της εγγύησης ολι-
κά ή µερικά εντός ̟έντε (5) ηµερών µετά α̟ό α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση εκείνου ̟ρος τον ο̟οίο 
α̟ευθύνεται και ια) στην ̟ερί̟τωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής, τον α-
ριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Η Αρχή ε̟ικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Ε̟ιλογής 
2.2.1  ∆ικαίωµα συµµετοχής 
1.  ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµι-
κά ̟ρόσω̟α και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, ̟ου είναι εγκατε-
στηµένα σε:  
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει την Συµφωνία ̟ερί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Σ∆Σ), στο βαθµό ̟ου η υ̟ό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφω-
νίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ' της ̟αρούσας ̟αραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµο-
σίων συµβάσεων. 

2.  Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των ̟ροσωρινών συµ̟ράξεων, 
δεν α̟αιτείται να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ̟οβολή ̟ροσφοράς. 
3.  Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευ-
θύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2  Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
α̟ό τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (̟ροσφέροντες), εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, 
της ο̟οίας το ̟οσό θα ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει σε ευρώ (€) ̟οσοστό 2% της εκτιµώµενης αξίας του 
τµήµατος/τµηµάτων για τα ο̟οία υ̟οβάλλεται η ̟ροσφορά (µη συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
Οι ̟ροσφέροντες δύνανται να υ̟οβάλουν είτε µία εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής για το σύνολο 
των τµηµάτων για τα ο̟οία υ̟οβάλλεται ̟ροσφορά, είτε διακριτές, ανά τµήµα, ό̟ως στον ακό-
λουθο ΠΙΝΑΚΑ 3 : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 Εκτιµώµενη Αξία χωρίς 

ΦΠΑ (ευρώ) 
Ποσοστό Εγγυητικής 

Συµµετοχής 
Ποσό Εγγυητικής Ε̟ιστολής 

Συµµετοχής (ευρώ) 

Τµήµα 1 27.419,36 2% 548,39 

Τµήµα 2 44.354,84 2% 887,10 

Τµήµα 3 4.032,26 2% 80,65 

Τµήµα 4 9.475,81 2% 189,52 

Τµήµα 5 1.008,07 2% 20,16 

 
Στην ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής ̟εριλαµβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν 
στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς του άρθρου 2.4.5 της ̟αρούσας, ήτοι µέχρι 30/09/2017, άλλως 
η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται. Η Αρχή µ̟ορεί, ̟ριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς, να 
ζητά α̟ό τον ̟ροσφέροντα να ̟αρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της ̟ροσφοράς και της εγγύησης 
συµµετοχής. 
2.2.2.2.  Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ̟ροσκόµιση της εγγύησης κα-
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λής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στους λοι̟ούς ̟ροσφέροντες µετά : 

α) την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης ̟ροσφυγής ή την έκδοση α̟όφασης ε̟ί ασκη-
θείσας ̟ροσφυγής κατά της α̟όφασης κατακύρωσης και 
β) την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση α̟όφασης 
ε̟' αυτών 
2.2.2.3.  Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει, αν ο ̟ροσφέρων α̟οσύρει την ̟ροσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, ̟αρέχει ψευδή στοιχεία ή ̟ληροφορίες ̟ου αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
έως δεν ̟ροσκοµίσει εγκαίρως τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 2.2.9.2 της ̟αρούσας δικαιολογητικά 
ή δεν ̟ροσέλθει εγκαίρως για υ̟ογραφή της σύµβασης. 
 
2.2.3 Λόγοι α̟οκλεισµού 

Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στην ̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο ̟ρόσω̟ό του (εάν ̟ρόκειται για µεµονωµένο φυσικό 
ή νοµικό ̟ρόσω̟ο) ή σε ένα α̟ό τα µέλη του (εάν ̟ρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) έ-
νας ή ̟ερισσότεροι α̟ό τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1. Όταν υ̟άρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση για έναν α̟ό τους ακό-
λουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την κατα̟ολέµηση του οργανωµέ-
νου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της κατα̟ολέµησης της διαφθοράς 
στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την κατα̟ολέµηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και ό̟ως ορίζεται στην κείµενη νοµοθε-
σία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία των οικονοµι-
κών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η ο̟οία κυρώ-
θηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, ό̟ως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 
ε) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
ό̟ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ̟ρόληψη της χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση 
της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία 
µε το ν. 3691/2008 (Α' 166), 
στ) ̟αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδη-
γίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Α̟ριλίου 2011, για 
την ̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και για την ̟ροστασία των θυµά-
των της, καθώς και για την αντικατάσταση της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 
215). 

Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται, ε̟ίσης, όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος του ο̟οίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργά-
νου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό. 

Στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου 
αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου α-
φορά κατ' ελάχιστον στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου. 
Σε όλες τις υ̟όλοι̟ες ̟ερι̟τώσεις νοµικών ̟ροσώ̟ων, η υ̟οχρέωση των ̟ροηγούµενων ε-

δαφίων αφορά στους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους τους. 
2.2.3.2. Όταν ο ̟ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει δια̟ιστωθεί α̟ό δικαστική ή διοικητική α̟όφα-
ση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος 
ή την εθνική νοµοθεσία  
ή/και  
η Αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο ̟ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο ̟ροσφέρων είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υ̟ο-
χρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και 
την ε̟ικουρική ασφάλιση. 

∆εν α̟οκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του είτε κατα-
βάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ου οφείλει, συµ̟εριλαµβανοµέ-
νων, κατά ̟ερί̟τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των ̟ροστίµων είτε υ̟αγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους. 
2.2.3.3. Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, οικονο-
µικός φορέας: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/20163.   
(β) εάν τελεί υ̟ό ̟τώχευση ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία 
̟τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκε-
ται σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση ̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια διαδικασία, ̟ροβλε̟όµενη 
σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Η Αρχή µ̟ορεί να µην α̟οκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο ο̟οίος βρίσκεται σε µία εκ των κατα-
στάσεων ̟ου αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση αυτή, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι α̟οδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υ̟όψη τις ισχύουσες διατάξεις 
και τα µέτρα για τη συνέχιση της ε̟ιχειρηµατικής του λειτουργίας, 

(γ) υ̟άρχουν ε̟αρκώς εύλογες ενδείξεις ̟ου οδηγούν στο συµ̟έρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 

συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, δ) 

εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί α̟οτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο ̟αρεµβατικά, µέσα, 
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί α̟οτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο ̟αρεµβατικά, µέσα,  
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού α̟ό την ̟ρότερη συµµετοχή του οικονοµι-
κού φορέα κατά την ̟ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί µε άλλα, λιγότερο ̟αρεµβατικά, µέσα, 
(στ) εάν έχει ε̟ιδείξει σοβαρή ή ε̟αναλαµβανόµενη ̟ληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
α̟αίτησης στο ̟λαίσιο ̟ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, ̟ροηγούµενης σύµβασης µε αναθέτο-
ντα φορέα ή ̟ροηγούµενης σύµβασης ̟αραχώρησης ̟ου είχε ως α̟οτέλεσµα την ̟ρόωρη καταγ-
γελία της ̟ροηγούµενης σύµβασης, α̟οζηµιώσεις ή άλλες ̟αρόµοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την ̟αροχή των ̟ληροφοριών ̟ου 
α̟αιτούνται για την εξακρίβωση της α̟ουσίας των λόγων α̟οκλεισµού ή την ̟λήρωση των κρι-
τηρίων ε̟ιλογής, έχει α̟οκρύψει τις ̟ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να ̟ροσκοµίσει τα δι-
καιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3.2 της ̟αρούσας, 
(η) εάν ε̟ιχείρησε να ε̟ηρεάσει µε αθέµιτο τρό̟ο τη διαδικασία λήψης α̟οφάσεων της αναθέ-
τουσας αρχής, να α̟οκτήσει εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να του α̟οφέρουν αθέµιτο 
̟λεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να ̟αράσχει εξ αµελείας ̟αρα̟λανητικές 
̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να ε̟ηρεάσουν ουσιωδώς τις α̟οφάσεις ̟ου αφορούν τον α̟οκλει-
σµό, την ε̟ιλογή ή την ανάθεση, 
 
 
 
3 Πρβλ ακόμα και άρθρο 18 παρ 4 ν.4412/2016. 
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(θ) εάν έχει δια̟ράξει σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα, το ο̟οίο θέτει εν αµφιβόλω την ακε-
ραιότητά του. 
2.2.3.4. Ο ̟ροσφέρων α̟οκλείεται σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασί-
ας σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, όταν α̟οδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω ̟ράξεων ή ̟αρα-
λείψεών του, είτε ̟ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία α̟ό τις ως άνω ̟ερι̟τώσεις. 
2.2.3.5. Οικονοµικός φορέας ̟ου εµ̟ί̟τει σε µια α̟ό τις καταστάσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟αρα-
γράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 µ̟ορεί να ̟ροσκοµίζει στοιχεία ̟ροκειµένου να α̟οδείξει ότι τα µέτρα 
̟ου έλαβε ε̟αρκούν για να α̟οδείξουν την αξιο̟ιστία του, ̟αρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
α̟οκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν ε̟αρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 
α̟οκλείεται α̟ό τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται α̟ό τους οικονο-
µικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες ̟εριστάσεις του 
̟οινικού αδικήµατος ή του ̟αρα̟τώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανε̟αρκή, γνωστο̟οιείται στον 
οικονοµικό φορέα το σκε̟τικό της α̟όφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας ̟ου έχει α̟οκλειστεί, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη α̟όφαση, σε εθνικό ε̟ί̟εδο, α̟ό τη συµµετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης ̟αραχώρησης δεν µ̟ορεί να κάνει χρήση της ανω-
τέρω δυνατότητας κατά την ̟ερίοδο του α̟οκλεισµού ̟ου ορίζεται στην εν λόγω α̟όφαση. 
2.2.3.6. Η α̟όφαση για την δια̟ίστωση της ε̟άρκειας ή µη των ε̟ανορθωτικών µέτρων κατά την 
̟ροηγούµενη ̟αράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ̟αρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 
2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας, στον ο̟οίο έχει ε̟ιβληθεί, µε την κοινή υ̟ουργική α̟όφαση του άρ-
θρου 74 του ν. 4412/2016, η ̟οινή του α̟οκλεισµού α̟οκλείεται αυτοδίκαια και α̟ό την ̟αρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
 
2.2.4 Κανόνες α̟όδειξης ̟οιοτικής ε̟ιλογής 
2.2.4.1 Προκαταρκτική α̟όδειξη κατά την υ̟οβολή ̟ροσφορών. 

Προς ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ότι οι ̟ροσφέροντες: α) δεν βρίσκονται σε µία α̟ό τις κατα-
στάσεις του άρθρου 2.2.3 και β) ̟ληρούν τα σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής της ̟αρούσης, ̟ροσκοµί-
ζουν κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το ̟ροβλε̟όµενο 
α̟ό το άρθρο 79 ̟αρ. 1 του ν. 4412/2016 Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα 
µε το ε̟ισυνα̟τόµενο στην ̟αρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, το ο̟οίο α̟οτελεί ενηµερωµένη υ̟εύθυνη 
δήλωση, µε τις συνέ̟ειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυ̟ο̟οιηµένου εντύ-
̟ου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµ̟ληρώνεται α̟ό τους ̟ροσφέρο-
ντες σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παράρτηµατος Ι του εν λόγω Κανονισµού και τις οδηγίες της ΓΓΕ 
& ΕΠ ̟ου έχουν αναρτηθεί στην σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση6..  

 
2.2.4.2 Α̟οδεικτικά µέσα7. 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής 
τους, ό̟ως ορίζονται στα άρθρα 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς, κατά  
την υ̟οβολή των δικαιολογητικών του ̟αρόντος άρθρου, και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις 
̟ερι̟τώσεις του άρθρου 105 ̟αρ. 3 ̟ερ. γ του ν. 4412/20168. 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροσφέρων ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 2.2.6 της ̟αρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των ο̟οίων στηρίζεται ο ̟ροσφέ-
ρων ή ένωση αυτών, υ̟οχρεούνται στην υ̟οβολή των δικαιολογητικών ̟ου α̟οδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι α̟οκλεισµού του άρθρου 2.2.3 της ̟αρούσας και ότι ̟ληρούν τα σχετικά κρι 
τήρια ε̟ιλογής (άρθρα 2.2.4 -2.2.8)9. 

Ο οικονοµικός φορέας υ̟οχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του ο-
̟οίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν ̟ληροί το σχετικό κριτήριο ε̟ιλογής ή για τον ο̟οίο 
συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού των ̟αραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.. 

 
 

4 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύναται, επίσης, να στηρίζεται και στις ικανότητες του/των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθεται να αναθέσει την εκτέ-

λεση τμήματος / τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. 

5 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016. 

6 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, μπορείτε να 

βρείτε οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

7 Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016 

8 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα α̟οδεικτι-
κά στοιχεία, αν και στο µέτρο ̟ου η Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα ̟ιστο̟οιητικά ή τις 
συναφείς ̟ληροφορίες α̟ευθείας µέσω ̟ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε ο̟οιοδή̟οτε 
κράτος - µέλος της Ένωσης, η ο̟οία διατίθεται δωρεάν, ό̟ως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό 
φάκελο ε̟ιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα α̟οθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα ̟ροε̟ιλογής. Η 
δήλωση για την ̟ρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµ̟εριέχεται στο Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγρα-
φο Σύµβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή ̟ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολου-
θούν να ισχύουν. 
Β.1. Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού του άρθρου 2.2.3 οι οικονοµι-
κοί φορείς ̟ροσκοµίζουν αντίστοιχα τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την ̟αράγραφο 2.2.3.1 α̟όσ̟ασµα του σχετικού µητρώου, ό̟ως του ̟οινικού µητρώ-
ου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρ-
χή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονο-
µικός φορέας, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούνται αυτές οι ̟ροϋ̟οθέσεις. Η υ̟οχρέωση ̟ρο-
σκόµισης του ως άνω α̟οσ̟άσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τι-
κού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, 
λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω ̟αράγραφο, 

β) για τις ̟αραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 ̟ερί̟τωση β΄, ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό 
την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 

γ) για την ̟ερί̟τωση α' της ̟αραγράφου 2.2.3.3 υ̟εύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην 
ο̟οία δηλώνουν ότι δεν έχουν αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 2 του άρ-
θρου 18 του ν. 4412/2016. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή ̟ιστο̟οιητικό ή 
ό̟ου το έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό αυτό δεν καλύ̟τει όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις 
̟αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το 
̟ιστο̟οιητικό µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες 
ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρ-
µόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορι-
κού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστη-
µένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές ̟αρέχουν, ό̟ου κρίνεται αναγκαίο, ε̟ίσηµη δήλωση στην ο-
̟οία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά της ̟αρούσας ̟αραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύ̟τουν όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2 και στην ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.3. 

δ) Για τις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 2.2.3.3 υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροσφέροντος 
ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατι-
κού ή εµ̟ορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατά-
στασής του ότι δεν συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ό του οι οριζόµενοι στις εν λόγω ̟ερι̟τώσεις λόγοι α-
̟οκλεισµού. 

Σχετικά µε την κατάργηση της υ̟οχρέωσης υ̟οβολής ̟ρωτοτύ̟ων ή ε̟ικυρωµένων αντιγράφων εγ-
γράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Α̟λά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων  
Γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δηµοσίων εγγράφων, ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό τις υ̟ηρεσίες και τους φορείς της ̟ερί̟τωσης α' της ̟αρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η ̟αρα̟άνω ρύθµιση 
δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. ̟ληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα ο̟οία 
συνεχίζει να υφίσταται η υ̟οχρέωση υ̟οβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 
2. Α̟λά αντίγραφα αλλοδα̟ών δηµοσίων εγγράφων. 
Ε̟ίσης, γίνονται α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα εγγράφων ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό αλλοδα-
̟ές αρχές, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτά είναι νοµίµως ε̟ικυρωµένα α̟ό την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, 
και έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 ̟αρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων 
9 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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 (Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι α̟αιτήσεις υ̟οβολής δηµοσίων 
εγγράφων µε συγκεκριµένη ε̟ισηµείωση (APOSTILLE), οι ο̟οίες α̟ορρέουν α̟ό διεθνείς συµβάσεις της χώ-
ρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 3.2.) 
3. Α̟λά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα ο̟οία έχουν 
ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 ̟αρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό τα ̟ρωτότυ̟α όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρη-
ση α̟ό υ̟ηρεσίες και φορείς της ̟ερί̟τωσης α' της ̟αρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. 
4. Πρωτότυ̟α έγγραφα και ε̟ικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά και ̟ρωτότυ̟α ή νοµίµως ε̟ικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγ-
γράφων, εφόσον υ̟οβληθούν α̟ό τους διαγωνιζόµενους. 
 
Β.2. Για την α̟όδειξη της νόµιµης σύστασης και εκ̟ροσώ̟ησης, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο οικονο-
µικός φορέας είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο, ̟ροσκοµίζει τα κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης (ό̟ως καταστατικά, ̟ιστο̟οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε ̟ερί̟τωση Α.Ε. κλ̟., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγω-
νιζοµένου). Α̟ό τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχε-
τικές τρο̟ο̟οιήσεις των καταστατικών, το/τα ̟ρόσω̟ο/α ̟ου δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος, δικαίωµα υ̟ογραφής 
κλ̟.), τυχόν τρίτοι, στους ο̟οίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου. 
Β.3. Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους ̟ου ̟ροβλέ̟ο-
νται α̟ό τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν ̟ιστο̟οίηση α̟ό οργανισµούς ̟ι-
στο̟οίησης ̟ου συµµορφώνονται µε τα ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α ̟ιστο̟οίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µ̟ορούν να ̟ροσκοµίζουν στις ανα-
θέτουσες αρχές ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής εκδιδόµενο α̟ό την αρµόδια αρχή ή το ̟ιστο̟οιητικό 
̟ου εκδίδεται α̟ό τον αρµόδιο οργανισµό ̟ιστο̟οίησης.  

Στα ̟ιστο̟οιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των ο̟οίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον ε̟ίσηµο κατάλογο ή η ̟ιστο̟οίηση και η κατάταξη στον 
εν λόγω κατάλογο. 

Η ̟ιστο̟οιούµενη εγγραφή στους ε̟ίσηµους καταλόγους α̟ό τους αρµόδιους οργανισµούς 
ή το ̟ιστο̟οιητικό, ̟ου εκδίδεται α̟ό τον οργανισµό ̟ιστο̟οίησης, συνιστά τεκµήριο καταλλη-
λότητας όσον αφορά τις α̟αιτήσεις ̟οιοτικής ε̟ιλογής, τις ο̟οίες καλύ̟τει ο ε̟ίσηµος κατάλογος 
ή το ̟ιστο̟οιητικό. 

Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους α̟αλλάσσονται 
α̟ό την υ̟οχρέωση υ̟οβολής των δικαιολογητικών ̟ου αναφέρονται στο ̟ιστο̟οιητικό εγγρα-
φής τους. 
Β.4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, υ̟οβάλλουν τα ̟αρα-
̟άνω, κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 19 ̟αρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά 
βάσει τιµής. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών 

Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µε βάση τις α̟αιτήσεις ̟ου ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
∆ιακήρυξης, για το σύνολο της ̟ροκηρυχθείσας ̟οσότητας, ανά τµήµα. 

∆εν ε̟ιτρέ̟ονται εναλλακτικές ̟ροσφορές. 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται υ̟οχρεω-

τικά ψηφιακά είτε α̟ό όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου α̟οτελούν την ένωση, είτε α̟ό εκ-
̟ρόσω̟ό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην ̟ροσφορά, α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται 
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η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ 
τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής. 

 
2.4.2 Χρόνος και Τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών. 
2.4.2.1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυα-
κής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
̟ου ορίζει η ̟αρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υ̟ουργική Α̟όφα-

ση αριθµ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ Β΄1924) «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται να δια-
θέτουν ψηφιακή υ̟ογραφή, χορηγούµενη α̟ό ̟ιστο̟οιηµένη αρχή ̟αροχής ψηφιακής υ̟ογρα-
φής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ιαδικτυακή ̟ύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 ̟αρ. 3.2 έως 3.4 

της Υ̟ουργικής Α̟όφασης αριθµ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ Β΄1924)  «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
2.4.2.2. Ο χρόνος υ̟οβολής της ̟ροσφοράς και ο̟οιαδή̟οτε ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία µέσω του 
Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α̟ό το Σύστηµα µε υ̟ηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υ̟ουργικής Α̟όφασης. 

Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ̟άρχει η δυνατότητα 
υ̟οβολής ̟ροσφοράς στο Σύστηµα. Σε ̟ερι̟τώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ-
∆ΗΣ, η Αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της. 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α) έναν (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον ο̟οίο ̟ερι-
λαµβάνονται τα κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική ̟ροσφορά σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την ̟αρούσα. 
(β) έναν (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται η οικονοµική ̟ρο-
σφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενα δικαιολογητικά. 

Α̟ό τον ̟ροσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού ̟εδίου του Συστήµατος τα στοι-
χεία εκείνα της ̟ροσφοράς του ̟ου έχουν εµ̟ιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει ̟ληροφορίες ως εµ̟ι-
στευτικές, λόγω ύ̟αρξης τεχνικού ή εµ̟ορικού α̟ορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρη-
τά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές ̟ράξεις ̟ου ε̟ιβάλλουν την εµ̟ιστευτικότητα 
της συγκεκριµένης ̟ληροφορίας. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις ̟ρο-
σφερόµενες ̟οσότητες, την οικονοµική ̟ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής ̟ροσφοράς ̟ου 
χρησιµο̟οιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους ̟ροσφορά συµ̟ληρώ-
νοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος. Στην συνέχεια το Σύστηµα 
̟αράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα ο̟οία υ̟ογράφοντα ψηφιακά και υ̟οβάλλονται α̟ό 
τον ̟ροσφέροντα. Τα στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστή-
µατος και του ̟αραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το ο̟οίο θα υ̟ογραφεί ηλεκτρονικά) 
̟ρέ̟ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση το Σύστηµα ̟αράγει σχετικό µήνυµα και ο ̟ροσφέ-
ρων καλείται να ̟αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υ̟οβάλλει τους ανωτέρω (υ̟ο)φακέλους µέσω του Συστή-
µατος, ό̟ως ̟εριγράφεται ̟αρακάτω:  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υ̟ο-
βάλλονται α̟ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύ̟ου .pdf και εφόσον έχουν συντα-
χθεί/̟αραχθεί α̟ό τον ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυ̟τογραφηµένη ψηφιακή υ̟ογραφή σκληρής 
α̟οθήκευσης, χωρίς να α̟αιτείται θεώρηση γνησίου της υ̟ογραφής. 
Α̟ό το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική α̟όδειξη υ̟οβολής ̟ροσφοράς, η ό̟οια α̟οστέλλεται 
στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή των ως άνω στοιχείων και δι-
καιολογητικών ̟ροσκοµίζονται υ̟οχρεωτικά α̟ό τον οικονοµικό φορέα στην Αρχή, σε έντυ̟η 
µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ̟ροσφοράς τα ο̟οία α̟αιτείται 
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να ̟ροσκοµισθούν σε ̟ρωτότυ̟η µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαι-
ολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, τα ̟ρωτότυ̟α έγγραφα τα ο̟οία 
έχουν εκδοθεί α̟ό ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν ε̟ικύρωση α̟ό δικηγόρο, καθώς και τα έγ-
γραφα ̟ου φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
∆εν ̟ροσκοµίζονται σε έντυ̟η µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα ο̟οία φέρουν ψηφιακή υ-
̟ογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα ̟ροβλέ̟εται α̟ό το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υ̟οχρεούνται να α̟οδέχονται σε αντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων. 
 
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 .Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των ̟ροσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία ̟εριλαµβάνουν : 
α) το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 και 
β) την εγγύηση συµµετοχής, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της ̟αρούσας διακήρυξης. 

Οι ̟ροσφέροντες συµ̟ληρώνουν το σχετικό έντυ̟ο ΕΕΕΣ το ο̟οίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή 
αρχείων τύ̟ου XML και PDF, στη διαδικτυακή ̟ύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ). 

Το εν λόγω έντυ̟ο υ̟οβάλλεται, σύµφωνα µε τις Οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραµµα-
τείας Εµ̟ορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και Ανά̟τυξης “Ευρω-
̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ESPD)”, οι ο̟οίες έχουν αναρτηθεί στην ακόλουθη διαδροµή: 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4
703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=25693732793284570&_adf.ctrlstate=11vkhf0w89_4#%2Foracl
e%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3
Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dl5c2ovnp6_4 

Εάν ο υ̟οψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 78 του ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ ̟εριέχει ε̟ίσης τις ως άνω ̟ληροφορίες όσον αφορά 
τους φορείς αυτούς.  

Ένας οικονοµικός φορέας ̟ου συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες µιας ή 
̟ερισσότερων άλλων οντοτήτων, ̟ρέ̟ει να µεριµνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαµβάνει τόσο το 
δικό του ΕΕΕΣ, όσο και χωριστό ΕΕΕΣ ό̟ου ̟αρατίθενται οι σχετικές ̟ληροφορίες για κάθε µία 
α̟ό τις οντότητες στις ο̟οίες στηρίζεται.  

Όταν στον διαγωνισµό συµµετέχουν α̟ό κοινού, όµιλοι ή ενώσεις οικονοµικών φορέων 
̟ρέ̟ει να δίδεται για καθένα οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση, χωριστό ΕΕΕΣ, στο 
ο̟οίο ̟αρατίθενται οι ̟ληροφορίες ̟ου α̟αιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως V του ΕΕΕΣ.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροσφέρων είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο, το Ε.Ε.Ε.Σ. υ̟οβάλλουν ψηφιακά 
υ̟ογεγραµµένο:  

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό ̟ρόσω̟ο είναι Ο.Ε, Ε.Ε , Ε.Π.Ε και ΙΚΕ. 
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το 

νοµικό ̟ρόσω̟ο είναι Α.Ε. ή Συνεταιρισµός.  
γ) σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου, οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οί του. 
Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής ̟ροσκοµίζεται σε έντυ̟η µορφή (̟ρωτότυ̟ο) εντός τριών 

(3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή. 
2.4.3.2. H τεχνική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλες τις α̟αιτήσεις και τις ̟ροδιαγραφές ̟ου 
έχουν τεθεί α̟ό την Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης, ̟εριγράφοντας ακρι-
βώς ̟ώς οι συγκεκριµένες α̟αιτήσεις και ̟ροδιαγραφές ̟ληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγ-
γραφα και δικαιολογητικά, βάσει των ο̟οίων θα αξιολογηθεί η τεχνική καταλληλότητα των ̟ρο-
σφερόµενων αγαθών/̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως 
άνω Παράρτηµα. 

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης ̟ου ̟ροτίθενται να αναθέσουν 
υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υ̟εργολάβους ̟ου ̟ροτείνουν. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµ̟ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του Συστήµατος. Στην συνέχεια, το Σύστηµα ̟αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορ-
φή .pdf, το ο̟οίο υ̟ογράφεται ψηφιακά και υ̟οβάλλεται α̟ό τον ̟ροσφέροντα. Τα στοιχεία ̟ου 
̟εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του ̟αραγόµενου ψηφιακά 
υ̟ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ̟ρέ̟ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, το Σύστη-
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µα ̟αράγει σχετικό µήνυµα και ο ̟ροσφέρων καλείται να ̟αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
.pdf. 

Εφόσον α̟αιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική ̟ροσφορά δεν έχουν α̟οτυ̟ωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο ̟ροσφέρων ε̟ισυνά̟τει στην τε-
χνική του ̟ροσφορά ψηφιακά υ̟ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Το α̟αιτούµενο 
̟εριεχόµενο της τεχνικής ̟ροσφοράς ̟εριγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ̟αρούσης. 

Τα ηλεκτρονικά υ̟οβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα ̟ρέ̟ει να είναι ψηφιακά 
υ̟ογεγραµµένα α̟ό τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται 
α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ̟ογεγραµµένη α̟ό τον ̟ροσφέροντα, στην ο̟οία θα δηλώνεται 
ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν 
και σε έντυ̟η µορφή. 

 
2.4.4. Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»/Τρό̟ος σύνταξης και υ̟οβολής οικο-
νοµικών ̟ροσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην ̟αρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, ό̟ως ορίζεται στην ̟αράγραφο 2.3.1. 

Η οικονοµική ̟ροσφορά υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως στον (υ̟ό) φάκε-
λο «Οικονοµική Προσφορά». 

Η οικονοµική ̟ροσφορά, συντάσσεται συµ̟ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του Συστήµατος. Στην συνέχεια, το Σύστηµα ̟αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορ-
φή .pdf, το ο̟οίο υ̟ογράφεται ψηφιακά και υ̟οβάλλεται α̟ό τον ̟ροσφέροντα. Τα στοιχεία ̟ου 
̟εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του ̟αραγόµενου ψηφιακά 
υ̟ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ̟ρέ̟ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, το Σύστη-
µα ̟αράγει σχετικό µήνυµα και ο ̟ροσφέρων καλείται να ̟αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
τύ̟ου .pdf. 

Εφόσον η οικονοµική ̟ροσφορά δεν έχει α̟οτυ̟ωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονι-
κές φόρµες του Συστήµατος, ο ̟ροσφέρων ε̟ισυνά̟τει ψηφιακά υ̟ογεγραµµένα τα σχετικά ηλε-
κτρονικά αρχεία. 

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των ̟ροσφορών, η Αρχή µ̟ορεί να καλεί µέσω της ηλε-
κτρονικής ̟λατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ τους ̟ροσφέροντες να συµ̟ληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα 
έγγραφα ̟ου έχουν υ̟οβάλλει, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
∆ιευκρινίσεις δίδονται µονάχα όταν ζητούνται α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή, διαφορετικά δεν λαµ-
βάνονται υ̟όψιν. 

Οι διευκρινίσεις των ̟ροσφερόντων ̟ρέ̟ει να δίνονται µέσω της ηλεκτρονικής ̟λατφόρµας 
του ΕΣΗ∆ΗΣ, εφόσον ζητηθούν, σε ̟ροθεσµία ̟ου θα ορίζει η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή και η ο̟οία δεν 
µ̟ορεί να είναι µικρότερη α̟ό ε̟τά (7) µέρες. 
 Τιµές 

Η τιµή των ̟ρος ̟ροµήθεια υλικών ή των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά µο-
νάδα. 

Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, σύµ-
φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ̟αράδοση των ειδών 
(υλικών) και την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟α-
ρούσα, καθώς ε̟ίσης και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, σύµφωνα µε το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3 % 
και στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 20%. 

Ε̟ισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ̟οσοστό Φ.Π.Α. ε̟ί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής, θα υ̟ολο-
γίζεται αυτόµατα α̟ό το Σύστηµα. 

Οι ̟ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και δεν ανα̟ρο-
σαρµόζονται. 

Θα α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές στις ο̟οίες : α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή ̟ου καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ ̟ρος ξένο νόµισµα, β) δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή, µε την ε̟ι-
φύλαξη της ̟αρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υ̟ερβαίνει την εκτιµώµενη αξία 
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της σύµβασης ̟ου καθορίζεται και τεκµηριώνεται α̟ό την Αρχή10 στο άρθρο 1.3 της ̟αρούσας ∆ι-
ακήρυξης. 

 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα εννέα (9) µη-
νών α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής (ηλεκτρονικής υ̟οβολής) των ̟ροσφορών, ό-
̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1.5 της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης. 

Προσφορά ̟ου ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος α̟ό τον ανωτέρω ̟ροβλε̟όµενο α̟ορρί̟τε-
ται. 

Η ισχύς της Προσφοράς δύναται να ̟αραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί α̟ό την Αρχή 
̟ριν α̟ό τη λήξη της, µε αντίστοιχη ̟αράταση της εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 72 ̟αρ. 1 α του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.2.1 της ̟αρούσας, για εννέα 
(9) µήνες ακόµα. 

Μετά τη λήξη και του ̟αρα̟άνω ανώτατου ορίου χρόνου ̟αράτασης ισχύος της ̟ροσφοράς, 
τα α̟οτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η Αρχή κρίνει, κατά ̟ερί̟τω-
ση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, ο̟ότε οι οι-
κονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν είτε να ̟αρατείνουν 
την ̟ροσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί ̟ριν την ̟άροδο του ανω-
τέρω ανώτατου ορίου ̟αράτασης της ̟ροσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία ̟ερί̟τωση, η δια-
δικασία συνεχίζεται µε όσους ̟αρέτειναν τις ̟ροσφορές τους και α̟οκλείονται οι λοι̟οί οικονο-
µικοί φορείς. 

Ο χρόνος ισχύος ̟ροσφοράς δηλώνεται µε σχετική δήλωση του ̟ροσφέροντα µέσα στον φά-
κελο “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά”. 

 
2.4.6 Λόγοι α̟όρριψης ̟ροσφορών 

H Αρχή µε βάση τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των ̟ροσφορών, α̟ορ-
ρί̟τει, σε κάθε ̟ερί̟τωση, ̟ροσφορά: 
α) η ο̟οία δεν υ̟οβάλλεται εµ̟ρόθεσµα, µε τον τρό̟ο και µε το ̟εριεχόµενο ̟ου ορίζεται στην 
̟αρούσα διακήρυξη και συγκεκριµένα στις ̟αραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υ̟οβολής ̟ροσφο-
ρών), 2.4.2 (Χρόνος και τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.4.3 (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητι-
κών συµµετοχής, τεχνικής ̟ροσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής ̟ροσφοράς, τρό-
̟ος σύνταξης και υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών), 3.1 (Α-
̟οσφράγιση και αξιολόγηση ̟ροσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών κατακύ-
ρωσης), 
β) η ο̟οία ̟εριέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν ε̟ιδέχονται συ-
µ̟λήρωση ή διόρθωση ή εφόσον ε̟ιδέχονται συµ̟λήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν α̟οκατασταθεί 
κατά την α̟οσαφήνιση και την συµ̟λήρωσή της σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.1.1. της ̟αρούσας. 
γ) για την ο̟οία ο ̟ροσφέρων δεν έχει ̟αράσχει τις α̟αιτούµενες εξηγήσεις, εντός της ̟ροκαθο-
ρισµένης ̟ροθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι α̟οδεκτή α̟ό την Αρχή σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 
3.1.1. της ̟αρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,  
δ) η ο̟οία είναι εναλλακτική ̟ροσφορά, 
ε) η ο̟οία υ̟οβάλλεται α̟ό έναν ̟ροσφέροντα ̟ου έχει υ̟οβάλλει δύο ή ̟ερισσότερες ̟ροσφο-
ρές. Ο ̟εριορισµός αυτός ισχύει, στην ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, 
καθώς και στην ̟ερί̟τωση οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ε-
νώσεων. 
ζ) η ο̟οία είναι υ̟ό αίρεση, 
η) η ο̟οία θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής, 
θ) η ο̟οία ̟αρουσιάζει ελλείψεις ως ̟ρος τα δικαιολογητικά ̟ου ζητούνται α̟ό τα έγγραφα της 
̟αρούσας διακήρυξης και α̟οκλίσεις ως ̟ρος τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της Σύµ-
βασης. 

 
 
 
 
10 Βλ . παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
3.1 Α̟οσφράγιση και αξιολόγηση ̟ροσφορών 
3.1.1 Ηλεκτρονική α̟οσφράγιση ̟ροσφορών 

Το ̟ιστο̟οιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών αρµόδιο όργανο της 
Αρχής (Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού), ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής α̟οσφρά-
γισης των φακέλων των ̟ροσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής 
στάδια: 

∗ Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφο-
ρά» τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών, 
δηλαδή την 07/12/2017 ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 10.00 ̟.µ.. 
∗ Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία 
και ώρα ̟ου θα ορίσει η Αρχή µε σχετική ̟ρόσκλησή της ̟ου θα α̟οσταλεί µε ηλεκτρονικό µήνυ-
µα σε κάθε ̟ροσφέροντα ̟ου έχει υ̟οβάλει ̟αραδεκτή ̟ροσφορά. 

∗ Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ηµε-
ροµηνία και ώρα ̟ου θα ορίσει η Αρχή µε σχετική ̟ρόσκλησή της ̟ου θα α̟οσταλεί µε ηλεκτρο-
νικό µήνυµα σε κάθε ̟ροσφέροντα ̟ου έχει υ̟οβάλει ̟αραδεκτή ̟ροσφορά. 

Με την α̟οσφράγιση των ως άνω φακέλων ανά στάδιο, κάθε ̟ροσφέρων ̟ου συνεχίζει σε 
ε̟όµενο στάδιο, α̟οκτά ̟ρόσβαση στις λοι̟ές ̟ροσφορές και τα υ̟οβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, µε την ε̟ιφύλαξη των ̟τυχών εκείνων της κάθε ̟ροσφοράς ̟ου έχουν χαρακτηρισθεί ως ε-
µ̟ιστευτικές. 

Η Αρχή µ̟ορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµ̟ληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά ̟ου έχουν υ̟οβληθεί, ή να διευκρινίσουν το ̟εριεχόµενο της τεχνι-
κής ή οικονοµικής ̟ροσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
3.1.2 Αξιολόγηση ̟ροσφορών 

Μετά την κατά ̟ερί̟τωση ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών η Αρχή ̟ροβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ̟ιστο̟οιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµο-
ζόµενων κατά τα λοι̟ά των κειµένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή καταχωρεί όσους υ̟έβαλαν ̟ροσφορές, καθώς και τα υ̟οβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε ̟ρακτικό, το ο̟οίο υ̟ογράφεται α̟ό 
τα µέλη του οργάνου11. 
β) Στη συνέχεια η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής ̟ροσφοράς, σύµφω-
να µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει ̟ρακτικό για την α̟όρριψη των τε-
χνικών ̟ροσφορών ̟ου δεν γίνονται α̟οδεκτές και την α̟οδοχή των τεχνικών ̟ροσφορών µε 
βάση τους όρους των εγγράφων της Σύµβασης. Τα ανωτέρω υ̟ό στοιχεία α και β στάδια µ̟ορεί να 
γίνονται και ενιαία. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των ̟ροσφορών, µετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοι̟ών στοιχείων των ̟ροσφορών, α̟οσφραγίζονται κατά 
την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζεται στην ειδική ̟ρόσκληση. Για όσες ̟ροσφορές δεν κρίθηκαν 
α̟οδεκτές κατά τα ̟ροηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής ̟ροσφοράς 
δεν α̟οσφραγίζονται αλλά τηρούνται µέχρι την οριστική ε̟ίλυση τυχόν διαφορών ̟ου ̟ροκύ-
ψουν α̟ό την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 3.4 της ̟αρούσας. 
δ) Η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών και συντάσσει 
̟ρακτικό στο ο̟οίο εισηγείται αιτιολογηµένα την α̟οδοχή ή α̟όρριψή τους, την κατάταξη των 
̟ροσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την ̟αρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του ̟ρο-
σωρινού αναδόχου. 

Εάν οι ̟ροσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, 
η Αρχή α̟αιτεί α̟ό τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ̟ου ̟ροτείνουν στην ̟ρο-
σφορά τους, εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών α̟ό την κοι-
νο̟οίηση της σχετικής ̟ρόσκλησης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/201612. 

Στην ̟ερί̟τωση ισότιµων ̟ροσφορών η Αρχή ε̟ιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες ̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της αρµόδι  

 
11 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμέ-

νου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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ας  ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις ισότιµες 
̟ροσφορές. 

Τα α̟οτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων ε̟ικυρώνονται µε α̟όφαση του α̟οφαινόµενου 
οργάνου της Αρχής, η ο̟οία κοινο̟οιείται στους ̟ροσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω α̟οφάσεων χωρεί ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή σύµφωνα µε το άρθρο 3.4 της 
̟αρούσας. 
3.2 Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης13 - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η Αρχή α̟οστέλλει σχετική ηλεκτρονική ̟ρόσκληση 
µέσω του Συστήµατος στον ̟ροσφέροντα/στους ̟ροσφέροντες, στον ο̟οίο/στους ο̟οίους ̟ρόκει-
ται να γίνει η κατακύρωση («̟ροσωρινό ανάδοχο»), και τον/τους καλεί να υ̟οβάλει/ουν εντός 
̟ροθεσµίας, δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ως άνω ηλεκτρονικής ̟ρό-
σκλησης σε αυτόν, τα ̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα ̟ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών ̟ου ̟εριγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 
της ̟αρούσας διακήρυξης, ως α̟οδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού 
των άρθρων 2.2.3, καθώς και για την ̟λήρωση των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής των άρθρων 2.2.5 
- 2.2.8.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υ̟οβάλλονται α̟ό τον ̟ροσφέροντα («̟ροσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείων .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολο-
γητικά Κατακύρωσης», και ̟ροσκοµίζονται κατά ̟ερί̟τωση, σε έντυ̟η µορφή, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της ΓΓΕ14 α̟ό αυτόν (ή τους ̟ροσφέροντες) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟οβολής τους. Όταν υ̟ογράφονται α̟ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ̟ογραφή.  

Με την ̟αραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστηµα εκδίδει ε̟ιβεβαίωση της ̟αρα-
λαβής τους και α̟οστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα στον ̟ροσωρινό ανάδοχο. 

Αν µετά την ηλεκτρονική α̟οσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
δια̟ιστωθεί ότι δεν έχουν ̟ροσκοµισθεί ή υ̟άρχουν ελλείψεις σε αυτά ̟ου υ̟οβλήθηκαν, ̟αρέχε-
ται ̟ροθεσµία στον ̟ροσωρινό ανάδοχο να τα ̟ροσκοµίσει ή να τα συµ̟ληρώσει εντός ̟έντε (5) 
ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδο̟οίησής του. Η Αρχή 
µ̟ορεί αιτιολογηµένα να ̟αρατείνει την ως άνω ̟ροθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκα̟έντε (15) 
ε̟ι̟λέον ηµέρες. 

Όσοι υ̟έβαλαν ̟αραδεκτές ̟ροσφορές λαµβάνουν γνώση των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών 
̟ου κατατέθηκαν. 

Ο ̟ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της Αρχής η εγγύηση συµ-
µετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον 
συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας εάν : 
i) κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία ̟ου δηλώθηκαν µε το Ευρω̟α-
ϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) δεν υ̟οβληθούν στο ̟ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α̟αιτούµενα ̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα των ̟αρα-
̟άνω δικαιολογητικών ή 
iii) α̟ό τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ̟ροθέσµως, δεν α̟οδεικνύονται οι όροι και οι 
̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της ̟αρούσας, 

Σε ̟ερί̟τωση έγκαιρης και ̟ροσήκουσας ενηµέρωσης της Αρχής για µεταβολές στις ̟ροϋ-
̟οθέσεις τις ο̟οίες ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµ-
βασης ότι ̟ληροί, οι ο̟οίες ε̟ήλθαν ή για τις ο̟οίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την 
ηµέρα της έγγραφης ειδο̟οίησης για την ̟ροσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγε-
νείς µεταβολές), δεν κατα̟ί̟τει υ̟έρ της Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. 

Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν υ̟οβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν ̟ροσκο- 
12 Πρβλ και Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις: 

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής 

απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι 

γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά 

τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπο-

ρία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, 

τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, 

τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

13 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 

14 Βλέπε στον ιστότοπο http://www.eprocurement.gov.gr, στο link : Συχνές ερωτήσεις, την παράγραφο : Α.9. Οδηγίες κατάρτισης Διακηρύξεων Διαγωνισμών , σελ 5. 
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µίσει ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν α̟οδείξει ότι ̟ληροί τα κριτή-
ρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 2.2.5 -2.2.8 της ̟αρούσας διακήρυξης, η δι-
αδικασία µαταιώνεται. 

 
Η διαδικασία ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη ̟ρα-

κτικού α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο α̟οφαινό-
µενο όργανο της Αρχής για τη λήψη α̟όφασης, είτε για την κατακύρωση του α̟οτελέσµατος του 
διαγωνισµού, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του ̟ροσωρινού αναδό-
χου ως εκ̟τώτου.  
Ε̟ισηµαίνεται ότι, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µ̟ορεί 
να ̟ροτείνει την κατακύρωση του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού για µεγαλύτερη ̟οσότητα κα-
τά ̟οσοστό ̟ου δεν υ̟ερβαίνει το 15% και µέχρι εξαντλήσεως του ̟ροϋ̟ολογισµού του τµήµατος 
ή µικρότερη ̟οσότητα κατά ̟οσοστό ̟ου δεν υ̟ερβαίνει το 15%.15 Για κατακύρωση µέρους της 
̟οσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ̟οσοστού, α̟αιτείται ̟ροηγούµενη α̟οδοχή α̟ό 
τον ̟ροσωρινό ανάδοχο. 

Τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών και η εισήγηση της Ε̟ιτρο-
̟ής ε̟ικυρώνονται µε την α̟όφαση κατακύρωσης. 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη Σύµβασης 

Η Αρχή κοινο̟οιεί την α̟όφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των ̟ρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, σε κάθε ̟ροσφέροντα, εκτός α̟ό τον ̟ρο-
σωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

Η εν λόγω α̟όφαση αναφέρει την ̟ροθεσµία για την αναστολή της σύναψης της Σύµβασης 
σύµφωνα µε το ε̟όµενο άρθρο 3.4. 

Τα έννοµα α̟οτελέσµατα της α̟όφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Σύµβασης ε-
̟έρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α) ά̟ρακτη ̟άροδος των ̟ροθεσµιών άσκησης των ̟ροβλε̟όµενων στο άρθρο 3.4 της ̟αρούσας βοηθηµάτων 
και µέσων στο στάδιο της ̟ροδικαστικής και δικαστικής ̟ροστασίας και α̟ό τις α̟οφάσεις αναστολών ε̟ί αυ-
τών, 
β) κοινο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης στον ̟ροσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υ̟οβάλει ε̟ικαιρο̟οιη-
µένα τα δικαιολογητικά της ως άνω ̟αραγράφου 3.2, έ̟ειτα α̟ό σχετική ̟ρόσκληση. 

Η Αρχή ̟ροσκαλεί τον ανάδοχο να ̟ροσέλθει για υ̟ογραφή του συµφωνητικού εντός ̟ρο-
θεσµίας είκοσι (20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ειδικής ̟ρόσκλησης. Το συµφωνητι-
κό έχει α̟οδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα 
στην τεθείσα ̟ροθεσµία, κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της Αρχής η εγγυητική ε̟ιστολή 
συµµετοχής του και η κατακύρωση, γίνεται µε την ίδια διαδικασία, στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβα-
λε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά. 
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο ο̟οίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµ-
βαση και υ̟οστεί ή ενδέχεται να υ̟οστεί ζηµιά α̟ό ̟ράξη ή ̟αράλειψη της Αρχής, συµ̟εριλαµ-
βανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώ̟ιον της Αρχής ̟ροδικαστική ̟ροσφυ-
γή, ̟ροσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και ̟ραγµατικές αιτιάσεις ̟ου δικαιολογούν το αίτηµά 
του, µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε ̟λήρη γνώση της ̟αράνοµης ̟ράξης ή 
̟αράλειψης, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα των διατάξεων του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 
374) του ν. 4412/2016, καθώς και του ̟.δ. 39/2017. 
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η Αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υ̟ό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά α̟ό γνώµη 
της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού. Ε̟ίσης, αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή ̟αραλείψεις σε 
ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, 
να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α̟οτέλεσµά της ή να α̟οφα-
σίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η ̟αράλειψη. 

 
 
 
15 Βλέπε άρθρο 104 παρ 1 ν.4412/2016. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης16  

Για την υ̟ογραφή της Σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 
µε το άρθρο 72 ̟αρ. 1 β του ν. 4412/2016, το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της α-
ξίας της Σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται ̟ριν ή κατά την υ̟ογραφή της Σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ̟ροκειµένου να γίνει α̟οδεκτή, ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην ̟αράγραφο 2.1.5 στοιχεία της ̟αρούσας και ε̟ι̟λέον τον αριθµό 
και τον τίτλο της σχετικής Σύµβασης. Το ̟εριεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης καλύ̟τει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την ε-
φαρµογή όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε α̟αίτηση της Αρχής έναντι του Αναδόχου.  

Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης της Σύµβασης κατά το άρθρο 4.5, η ο̟οία συνε̟άγεται αύξηση 
της συµβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να καταθέσει ̟ριν την τρο̟ο̟οίηση, συ-
µ̟ληρωµατική εγγύηση το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί του ̟οσού της αύξησης 
εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει σε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων της Σύµβασης, 
ό̟ως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφονται στο σύνολό της µετά την οριστική ̟οσοτική και 
̟οιοτική ̟αραλαβή του αντικειµένου της Σύµβασης. Εάν στο ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟οιοτικής και 
̟οσοτικής ̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση, η ε̟ιστροφή 
της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση των ̟αρατηρήσεων και του εκ̟ροθέσµου. 
4.2 Συµβατικό ̟λαίσιο - Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της Σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
̟αρούσας ∆ιακήρυξης και συµ̟ληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
4.3 Όροι εκτέλεσης της Σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της Σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υ̟οχρεώσεις στους τοµείς του ̟ερι-
βαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινω-
νικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προ-
σαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων α̟ό τον Ανάδοχο και τους υ̟εργολάβους του ελέγχε-
ται και βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλεση της Σύµβασης και τις αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

 

4.4 Τρο̟ο̟οίηση Σύµβασης κατά τη διάρκειά της 
Η Σύµβαση µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να α̟αιτείται νέα διαδι-

κασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016 και κατό̟ιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου17 18. 

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της Σύµβασης19 
4.5.1. Η Αρχή µ̟ορεί, µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγέλλει τη 
Σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η Σύµβαση έχει υ̟οστεί ουσιώδη τρο̟ο̟οίηση, κατά την έννοια της ̟αρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, ̟ου θα α̟αιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 
16 Οι εγγυητικές επιστολές της παρούσας διακήρυξης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδέχονται τα εν λόγω γραμμάτια του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τη μορφή που εκδίδονται, εφόσον εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 4 του ΠΔ της 30 Δεκεμβρίου 1926/ Ιανουαρίου 1927 

(“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων”) ακόμα και αν δεν διαθέτουν τα ελάχιστα στοι-

χεία των εγγυητικών επιστολών που παρατίθενται στην παράγραφο 2.1.5 

17 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 

18 Δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης / προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, 

ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμ-

βασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν μπορεί η αναθέτουσα αρχή να προβλέπει τροποποιήσεις ή 

προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α/337 παρ. 1α). Η περίπτωση α προστίθεται στη διακήρυξη μόνο 

αν η αναθέτουσα αρχή έχει προβλέψει σχετική ρήτρα αναθεώρησης/προαίρεση. 

19 βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016, Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 





 - 28 -

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύµβασης, τελούσε σε µια α̟ό τις καταστάσεις 
̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2.2.3 και, ως εκ τούτου, θα έ̟ρε̟ε να έχει α̟ο-
κλειστεί α̟ό τη διαδικασία σύναψης της Σύµβασης, 
 
γ) η Σύµβαση δεν έ̟ρε̟ε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής ̟αραβίασης των υ̟οχρεώσεων 
̟ου υ̟έχει α̟ό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η ο̟οία έχει αναγνωριστεί µε α̟όφαση 
του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο ̟λαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5.1 Τρό̟ος ̟ληρωµής – α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για ̟ληρωµή του Αναδόχου 
5.1.1. Η ̟ληρωµή του Αναδόχου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε τον ̟ιο κάτω τρό̟ο: 
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική ̟αραλαβή των ειδών/των υ̟ηρεσιών.  
Η ̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την ̟ροσκόµιση των νοµίµων ̟αραστατικών 
και δικαιολογητικών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 200 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ̟ου τυχόν ήθελε ζητηθεί α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ου 
διενεργούν τον έλεγχο και την ̟ληρωµή. 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ̟αράδοση του αντικειµένου 
της Σύµβασης στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της Σύµβασης. Ιδίως βα-
ρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης υ̟έρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (άρθρο 4 ν. 
4013/2011 ό̟ως ισχύει). Ε̟ί της εν λόγω κράτησης ε̟ιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου 3% και ε̟’ αυ-
τού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 20%. 
β) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής ή τρο̟ο̟οιητικής σύµβασης καθώς και ε̟ί κάθε 
είδους δικαιώµατος ̟ροαίρεσης, υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 ̟αρ 3 ν. 4412/2016 ό̟ως ισχύει και ΚΥΑ αριθµ 1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). Ε̟ί της εν λόγω 
κράτησης ε̟ιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου 3% και ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (για συµβάσεις ύψους ανώτερης των 60.000 
€, χωρίς φπα). Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνο-
µα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα 
µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20161 
δ) Με κάθε ̟ληρωµή θα γίνεται η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό την κείµενη νοµοθεσία ̟αρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος ε̟ί του καθαρού ̟οσού, άρθρο 64 ν. 4172/2013. 
5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου - Κυρώσεις 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά ή δύναται να κηρυχθεί έκ̟τωτος α̟ό τη Σύµβαση και 
κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτή και ταυτόχρονα ε̟ιβάλλονται οι σε βάρος αυτού ̟ροβλε-
̟όµενες α̟ό την κείµενη νοµοθεσία και τη Σύµβαση κυρώσεις, αν δεν εκ̟ληρώσει τις συµβατικές 
του υ̟οχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γρα̟τές εντολές της Αρχής, ̟ου είναι σύµφωνες µε την 
Σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, καθώς και τα άρθρα 203 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου), 
206 (Χρόνος ̟αράδοσης υλικών), 207 (Κυρώσεις για εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση ̟ροµήθειας), 213 (Α-
̟όρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση) του ν. 4412/2016. 

Ε̟ι̟λέον µ̟ορεί να ε̟ιβληθεί ̟ροσωρινός α̟οκλεισµός του Αναδόχου α̟ό το σύνολο των 
συµβάσεων ̟ροµηθειών ή υ̟ηρεσιών των φορέων ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του ν. 
4412/2016 κατά τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 74 του ανωτέρω νόµου. 
5.3 ∆ιοικητικές ̟ροσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της Σύµβασης 

Ο Ανάδοχος µ̟ορεί κατά των α̟οφάσεων ̟ου ε̟ιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει 
των όρων της Σύµβασης καθώς και των άρθρων 203 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου), 206 
(Χρόνος ̟αράδοσης υλικών), 207 (Κυρώσεις για εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση ̟ροµήθειας), 213 (Α̟όρ-
ριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση) του ν. 4412/2016 να υ̟οβάλει ̟ροσφυγή για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας ενώ̟ιον της Αρχής, µέσα σε ανατρε̟τική ̟ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών 
α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου έλαβε γνώση της σχετικής α̟όφασης. Ε̟ί της ̟ροσφυγής, α̟οφασίζει το 
αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω α̟όφαση δεν ε̟ιδέχεται ̟ροσβολή µε άλλη ο̟οιασδή̟οτε φύσεως διοικητική 
̟ροσφυγή. 
5.4 Υ̟οχρεώσεις Αναδόχου 
5.4.1. Μετά την υ̟ογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει αναλυτικό ̟ρό-
γραµµα εργασιών (̟ρόγραµµα υλο̟οίησης της Σύµβασης) στην Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέ-

                                                 
1 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτά-

ται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 





 - 30 -

λεσης της Σύµβασης ̟ροκύ̟τουν αλλαγές στο ̟ρόγραµµα υλο̟οίησης της Σύµβασης τότε οι αλ-
λαγές αυτές θα υ̟οβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αρχή, η ο̟οία και θα τις εγκρίνει κατά ̟ερί̟τω-
ση ή θα τις α̟ορρί̟τει. 
5.4.2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να συνεργάζεται στενά 
µε την Αρχή, υ̟οχρεούται δε να λαµβάνει υ̟όψη του ο̟οιεσδή̟οτε ̟αρατηρήσεις της σχετικά µε 
την εκτέλεση της Σύµβασης 
5.4.4. Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά µόνος υ̟εύθυνος για την τήρηση της ισχύ-
ουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε ο̟οιαδή̟οτε εργασία εκτελείται α̟ό το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα ασχολη-
θεί ή θα ̟αράσχει ο̟οιεσδή̟οτε υ̟ηρεσίες σε σχέση µε την ̟αρούσα Σύµβαση. Σε ̟ερί̟τωση ο-
̟οιασδή̟οτε ̟αράβασης ή ζηµίας ̟ου ̟ροκληθεί σε τρίτους υ̟οχρεούται µόνος αυτός ̟ρος α̟ο-
κατάστασή της. 
5.4.5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του κατάλληλου ̟ροσω̟ικού, καθώς ε̟ίσης και συνερ-
γατών, ̟ου θα διαθέτουν την α̟αιτούµενη τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να αντα̟οκριθούν 
̟λήρως στις α̟αιτήσεις της Σύµβασης.  
5.4.6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε ε̟ιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµ̟οδίζει ̟ράξεις ή ̟α-
ραλείψεις, ̟ου θα µ̟ορούσαν να έχουν α̟οτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αρχής. 
5.4.7. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τις α̟αιτήσεις της Σύµβασης σε ο̟οιοδή̟οτε τρίτο. Σε 
̟ερί̟τωση µερικής ή ολικής α̟οµείωσης του τιµήµατος, για λόγους ̟ου ά̟τονται στις συµβατικές 
σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών (ενδεικτικά αναφέρονται έκ̟τωση Αναδόχου, α̟οµεί-
ωση συµβατικού τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της Σύµβασης, διακο̟ή Σύµβασης, καταλογισµός 
ρητρών, συµβιβασµός κλ̟.) η Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τρά̟εζας. 
Η υ̟οκατάσταση Αναδόχου α̟αγορεύεται µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. 
5.4.8. Ο Ανάδοχος σε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης ο̟οιουδή̟οτε όρου της Σύµβασης ή της ∆ιακήρυξης ή 
της Προσφοράς του, έχει υ̟οχρέωση να α̟οζηµιώσει την Αρχή, για κάθε θετική και α̟οθετική ζη-
µία ̟ου ̟ροκάλεσε µε αυτήν την ̟αράβαση εξ οιασδή̟οτε αιτίας και αν ̟ροέρχεται, αλλά µέχρι 
το ύψος του ̟οσού της Σύµβασης. 
5.4.9. Σε ̟ερί̟τωση ανωτέρας βίας, η α̟όδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο ο-
̟οίος υ̟οχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α̟ό τότε ̟ου συνέβησαν τα ̟εριστατικά ̟ου συνι-
στούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να ̟ροσκοµίσει στην Αρχή τα α̟αραίτητα 
α̟οδεικτικά στοιχεία. 
5.4.10. Η Αρχή α̟αλλάσσεται α̟ό κάθε ευθύνη και υ̟οχρέωση α̟ό τυχόν ατύχηµα ή α̟ό κάθε 
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Σύµβασης. Η Αρχή δεν έχει υ̟οχρέωση καταβολής α̟οζηµίωσης 
για υ̟ερωριακή α̟ασχόληση ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη αµοιβή στο ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
5.4.11. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξο̟λισµού µέχρι την ̟α-
ραλαβή του. 
5.4.12. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινο̟ραξία, τα Μέλη ̟ου α̟οτελούν την 
Ένωση/Κοινο̟ραξία, θα είναι α̟ό κοινού και εις ολόκληρον υ̟εύθυνα έναντι της Αρχής για την 
εκ̟λήρωση όλων των α̟ορρεουσών α̟ό τη ∆ιακήρυξη υ̟οχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µε-
ταξύ τους συµφωνίες ̟ερί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους 
σχέσεις και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν δύνανται να ̟ροβληθούν έναντι της Αρχής ως λόγος α̟αλλα-
γής του ενός Μέλους α̟ό τις ευθύνες και τις υ̟οχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 
ολοκλήρωση της Σύµβασης. 
5.4.13. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινο̟ραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλε-
σης της Σύµβασης, ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τα Μέλη της Ένωσης/Κοινο̟ραξίας, εξαιτίας ανικανότητας 
για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί στις υ̟οχρεώσεις του, 
τα υ̟όλοι̟α Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους 
όρους. 
5.4.14. Σε ̟ερί̟τωση λύσης, ̟τώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των µελών ̟ου α̟αρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίστα-
ται και οι α̟ορρέουσες α̟ό τη Σύµβαση υ̟οχρεώσεις βαρύνουν τα ενα̟οµείναντα µέλη του Ανα-
δόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκ̟ληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκ̟λή-
ρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης ενα̟όκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου 
της Αρχής. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, η Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Ε̟ίσης σε ̟ερί-
̟τωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της ε̟ιχείρησης κλ̟. κά̟οιου εκ των µελών ̟ου α-
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̟αρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης ενα̟όκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
Αρχής, η ο̟οία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ο του διαδόχου µέλους οι 
̟ροϋ̟οθέσεις ανάθεσης της Σύµβασης. Σε ̟ερί̟τωση λύσης ή ̟τώχευσης του Αναδόχου, όταν αυ-
τός α̟οτελείται α̟ό µία εταιρεία, ή θέσης της ̟εριουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η 
Σύµβαση λύεται αυτοδίκαια α̟ό την ηµέρα ε̟έλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια ̟ερί-
̟τωση κατα̟ί̟τουν υ̟έρ της Αρχής και οι Εγγυητικές Ε̟ιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέ-
λεσης ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στη Σύµβαση. 
5.4.15. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν α̟αιτούµενες αδειοδοτήσεις στο ̟λαί-
σιο υλο̟οίησης της Σύµβασης. 
 
5.5 Χρόνος και τό̟ος ̟αράδοσης του αντικειµένου της Σύµβασης 
1. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει το αντικείµενο της Σύµβασης σύµφωνα µε το χρονο-
διάγραµµα υλο̟οίησής της. 
Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης του αντικειµένου της Σύµβασης µ̟ορεί να ̟αρατείνεται, ̟ριν 
α̟ό τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης, υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 206 
του ν. 4412/2016. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου το αίτηµα υ̟οβάλλεται α̟ό τον Aνάδοχο και η ̟αράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ̟ου καθι-
στούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµ̟ρόθεσµη ̟αράδοση των συµβατικών ειδών ε̟ιβάλλονται οι 
κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης του αντικειµένου της Σύµβασης α̟ό υ̟έρβαση τµη-
µατικής ή συνολικής ̟ροθεσµίας, χωρίς να υ̟οβληθεί εγκαίρως αίτηµα ̟αράτασης ή, εάν λήξει ο 
̟αραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να ̟αραδοθούν τα υλικά ή/και οι υ̟ηρεσίες της 
Σύµβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος. Κατά τα λοι̟ά εφαρµόζεται το άρθρο 207 του ν. 
4412/2016. 
3. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ειδο̟οιεί την υ̟ηρεσία ̟ου εκτελεί την ̟ροµήθεια και την Ε̟ι-
τρο̟ή Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την ηµεροµηνία ̟ου ̟ροτίθεται να ̟αραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον ̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
Μετά α̟ό κάθε ̟ροσκόµιση υλικού ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει στην υ̟ηρεσία τα αντί-
στοιχα δελτία α̟οστολής, θεωρηµένα α̟ό την Αρχή, στα ο̟οία αναφέρεται η ηµεροµηνία ̟ρο-
σκόµισης, το υλικό, η ̟οσότητα και ο αριθµός της Σύµβασης σε εκτέλεση της ο̟οίας ̟ροσκοµίστη-
κε. 
4. Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να εγκαταστήσει και να ̟αραδώσει σε ̟λήρη λειτουργία το σύνολο του 
ζητούµενου εξο̟λισµού στους χώρους της Αρχής, ό̟ως αυτοί θα ̟ροσδιοριστούν α̟ό το Τµήµα 
Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας. 
 
5.6 Παραλαβή του αντικειµένου της Σύµβασης - Χρόνος και τρό̟ος ̟αραλαβής του αντικειµέ-
νου της Σύµβασης 
1. H ̟αραλαβή του αντικειµένου της Σύµβασης γίνεται α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή, ̟ου συγκρο-
τείται σύµφωνα µε την ̟αρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Η εν λόγω Ε̟ιτρο̟ή θα είναι αρµόδια για την ̟αρακολούθηση της 
̟ορείας υλο̟οίησης, την τµηµατική και την οριστική ̟αραλαβή της ̟αρούσας Σύµβασης. Κατά 
την διαδικασία ̟αραλαβής του αντικειµένου της Σύµβασης διενεργείται ̟οσοτικός και ̟οιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το ε̟ιθυµεί µ̟ορεί να ̟αραστεί και ο Ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας 
των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, µετά τους ̟ροβλε̟όµενους ελέγχους συντάσσει ̟ρωτόκολλα (µα-
κροσκο̟ικό – οριστικό- ̟αραλαβής του υλικού µε ̟αρατηρήσεις –α̟όρριψης των υλικών) σύµφω-
να µε την ̟αρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.  

Τα ̟ρωτόκολλα ̟ου συντάσσονται α̟ό τις ε̟ιτρο̟ές (̟ρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) κοι-
νο̟οιούνται υ̟οχρεωτικά και στους αναδόχους.  
2. Είδη ̟ου α̟ορρίφθηκαν ή κρίθηκαν ̟αραλη̟τέα µε έκ̟τωση ε̟ί της συµβατικής τιµής, µε βάση 
τους ελέγχους ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε η ̟ρωτοβάθµια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, µ̟ορούν να ̟αρα̟έ-
µ̟ονται για ε̟ανεξέταση σε δευτεροβάθµια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ύστερα α̟ό αίτηµα του αναδό-
χου ή αυτε̟άγγελτα σύµφωνα µε την ̟αρ. 5 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν 
σε κάθε ̟ερί̟τωση τον ανάδοχο.  
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Ε̟ίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα α̟οτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων ̟ου 
διενεργήθηκαν α̟ό ̟ρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες ε̟ιτρο̟ές ̟αραλαβής µ̟ορεί να ζητήσει εγ-
γράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρε̟τική ̟ροθεσµία είκοσι 
(20) ηµερών α̟ό την γνωστο̟οίηση σε αυτόν των α̟οτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον 
τρό̟ο ̟ου ̟εριγράφεται στην ̟αρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το α̟οτέλεσµα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υ̟οχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέ-
ρη.  

Ο ανάδοχος δεν µ̟ορεί να ζητήσει ̟αρα̟οµ̟ή σε δευτεροβάθµια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής µετά 
τα α̟οτελέσµατα της κατ΄ έφεση εξέτασης.  

Αν η ̟αραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού ̟ρωτοκόλλου δεν ̟ραγµατο̟οιηθεί 
α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής µέσα στον οριζόµενο α̟ό τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η ̟αρα-
λαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται 
̟ρος τούτο σχετική α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο 
α̟ό την υ̟ηρεσία ̟ου ̟αραλαµβάνει τα υλικά α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε 
την α̟όφαση αυτή η α̟οθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του 
στα βιβλία της, ̟ροκειµένου να ̟ραγµατο̟οιηθεί η ̟ληρωµή του αναδόχου.  

Ανεξάρτητα α̟ό την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη ̟αραλαβή και την ̟ληρωµή του αναδό-
χου, ̟ραγµατο̟οιούνται οι ̟ροβλε̟όµενοι α̟ό την σύµβαση έλεγχοι α̟ό ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκρο-
τείται µε α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινοµένου οργάνου, στην ο̟οία δεν µ̟ορεί να συµµετέ-
χουν ο ̟ρόεδρος και τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής ̟ου δεν ̟ραγµατο̟οίησε την ̟αραλαβή στον ̟ροβλε-
̟όµενο α̟ό την σύµβαση χρόνο. Η ̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟ροβαίνει σε όλες τις διαδι-
κασίες ̟αραλαβής ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ως άνω ̟αράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 
4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά ̟ρωτόκολλα. Οι εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ροκαταβολής και κα-
λής εκτέλεσης δεν ε̟ιστρέφονται ̟ριν α̟ό την ολοκλήρωση όλων των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό τη 
σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών ̟ρωτοκόλλων. 

Η Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης και Παραλαβής, µετά τους ̟ροβλε̟όµενους ελέγχους, συ-
ντάσσει ̟ρωτόκολλα σύµφωνα µε τα άρθρα 208 και 219, κατά ̟ερί̟τωση, του ν. 4412/16. 
Τα ̟ρωτόκολλα ̟ου συντάσσονται α̟ό τις ε̟ιτρο̟ές (̟ρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) κοινο̟οι-
ούνται υ̟οχρεωτικά και στους ̟ροµηθευτές. 
3. Η οριστική ̟αραλαβή του συνολικού αντικειµένου της Σύµβασης και η έκδοση του σχετικού 
̟ρωτοκόλλου οριστικής ̟αραλαβής ̟ραγµατο̟οιείται εντός ενός µηνός µετά το ̟έρας της δοκι-
µαστικής λειτουργίας, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της ̟αρούσας. 

 
5.7 Α̟όρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση  

5.7.1. Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ̟οσότητας των υλι-
κών, µε α̟όφαση του α̟οφαινοµένου οργάνου ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 
µ̟ορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, ̟ου να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµ-
βασης, µέσα σε τακτή ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό την α̟όφαση αυτή.  
5.7.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρό-
νου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκ̟ρόθεσµος και υ̟όκειται σε κυρώσεις λόγω εκ̟ρόθεσµης ̟α-
ράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά ̟ου α̟ορρίφθηκαν µέσα στην ̟ροθεσµία 
̟ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται 
στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις.  
5.7.3. Η ε̟ιστροφή των υλικών ̟ου α̟ορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στις 
̟αρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
                Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   
     ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 
   
           ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

 
(ανήκει στην αρ. 06/2017  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
 
 
 
 
 

 
                 Ι.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

    (ΟΜΑ∆ΕΣ - ΕΙ∆Η - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ) 
 

               ΙΙ.  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Ι.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ  

 (ΟΜΑ∆ΕΣ - ΕΙ∆Η - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ) 

ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆Η ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡ/ΣΜΟΣ                    
ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                

(µε φ.̟.α.) 

Ι. 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ Τεµάχια 6 

34.000,00 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ                       
ΕΓΧΡΩΜΟ 

Τεµάχια 1 

ΙΙ. 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΖΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Σετ 46 

55.000,00 

ΟΘΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Τεµάχια 17 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ                        
∆ΙΣΚΟΣ 

Τεµάχια 1 

∆ΙΣΚΟΣ SSD Τεµάχια 1 

ΙΙΙ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ                         
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Τεµάχια 40 

5.000,00 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΧΟΥ Τεµάχια 1 

GPS ΧΕΙΡΟΣ Τεµάχια 1 

IV 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  Τεµάχια 13 

11.750,00 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ                         
INKJET 

Τεµάχια 1 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ                        
ΛΕΙΖΕΡ 

Τεµάχια 1 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Τεµάχια 5 

V ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Τεµάχια 1 1.250,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 107.000,00 
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ΙΙΙΙ..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟ∆∆ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  

(ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΙΙ  

  

ΙΙ..11::  ΦΦΩΩΤΤΟΟΤΤΥΥΠΠΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΜΜΑΑΥΥΡΡΑΑ  ((66  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ))  

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνι-
κά Φυλλάδια, ή/και 

Σχόλια 

1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατα-
σκευής 

 
  

2 

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµε-
ροµηνία υποβολής των προσφορών 

ΝΑΙ 

  

3 Τύπος Μονόχρωµο   

4 Λειτουργία Φωτοαντιγραφικού ΝΑΙ   

5 Λειτουργία Σαρωτή ΝΑΙ   

6 Λειτουργία Φαξ ΝΑΙ   

7 Λειτουργία Εκτυπωτή ΝΑΙ   

8 Ταχύτητα φωτοαντιγράφισης 
≥ 35 Σελ. 

/Λεπτό   

9 ∆υνατότητα σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο Ναι   

10 Σύνδεση USB Ναι   

11 Κύκλος Εργασίας Σελ/Μήνα    

12 Αυτόµατος Τροφοδότης Ναι   

13 Μέγ. Μέγεθος Χαρτιού ≥ Α3   

14 Σκληρός ∆ίσκος    

15 Μνήµη    

16 Ανάλυση Εκτύπωσης    

17 Εκτύπωση ∆ιπλής Όψης Αυτόµατη   

18 Ανάλυση Σαρωτή    

19 Σάρωση ∆ιπλής Όψης Αυτόµατη   

20 Τροφοδοσία Χαρτιού 
≥ 2x250 
Φύλλα   

21 Εγγύηση ≥ 1 χρόνο   
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ΙΙ..22::  ΦΦΩΩΤΤΟΟΤΤΥΥΠΠΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΓΓΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ  ((11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ))  

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνι-
κά Φυλλάδια, ή/και 

Σχόλια 

1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατα-
σκευής 

 
  

2 

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµε-
ροµηνία υποβολής των προσφορών 

ΝΑΙ 

  

3 Τύπος Έγχρωµο   

4 Λειτουργία Φωτοαντιγραφικού ΝΑΙ   

5 Λειτουργία Σαρωτή ΝΑΙ   

6 Λειτουργία Φαξ ΝΑΙ   

7 Λειτουργία Εκτυπωτή ΝΑΙ   

8 Ταχύτητα φωτοαντιγράφισης 
≥ 30 Σελ. 

/Λεπτό   

9 ∆υνατότητα σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο Ναι   

10 Σύνδεση USB Ναι   

11 Κύκλος Εργασίας Σελ/Μήνα    

12 Αυτόµατος Τροφοδότης Ναι   

13 Μέγ. Μέγεθος Χαρτιού ≥ Α3   

14 Σκληρός ∆ίσκος    

15 Μνήµη    

16 Ανάλυση Εκτύπωσης    

17 Εκτύπωση ∆ιπλής Όψης Αυτόµατη   

18 Ανάλυση Σαρωτή    

19 Σάρωση ∆ιπλής Όψης Αυτόµατη   

20 Τροφοδοσία Χαρτιού 
≥ 2x250 
Φύλλα   

21 Εγγύηση ≥ 1 χρόνο   
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ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΙΙ  

  

ΙΙΙΙ..11::  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟII  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤEEΣΣ  ((4466  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ))  
 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε 
Τεχνικά Φυλλάδια, 

ή/και Σχόλια 

 
Προσωπικός Υπολογιστής - Σταθµός Ερ-

γασίας (PC) 
   

1 Γενικά    

1.1 Να είναι κατασκευαστή διεθνούς εµβέλειας ΝΑΙ   

1.2 
Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευα-
στής  

ΝΑΙ   

1.3 
Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους 
τελευταίους 12 µήνες 

ΝΑΙ   

1.4 
Όλα τα επιµέρους περιφερειακά τµήµατα που 
συνθέτουν το σύστηµα να είναι του ίδιου κα-
τασκευαστή 

ΝΑΙ   

2 C.P.U.    

2.1 
Κεντρικός Επεξεργαστής INTEL CORE I5 7ης 
γενιάς ή άλλος ισοδύναµων επιδόσεων (να 
τεκµηριωθούν οι επιδόσεις του) 

ΝΑΙ   

2.2 
Συχνότητα λειτουργίας Κεντρικού Επεξεργα-
στή 

≥ 2,7 GHz   

2.3 
Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας Κεντρικού 
Επεξεργαστή 

   

2.4 Πυρήνες ≥ 4   

2.5 Cache    

2.6 ∆ίαυλος δεδοµένων (αριθµός bit)    

2.7 Ισχύς ≤ 65 W   

3 Κεντρική Μνήµη    

3.1 
Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευα-
στής  

   

3.2 Τεχνολογία DDR3 ή νεότερη   

3.3 Μέγεθος (GΒ) ≥ 8 GB   

3.4 Συχνότητα λειτουργίας  ≥ 1600 MHZ   

3.5 CAS Latency    

3.6 Dual Channel    

3.7 Παθητικό σύστηµα ψύξης    

4 Motherboard    

4.1 
Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευα-
στής  

   

4.2 ∆ιαστάσεις – τοποθέτηση    
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Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε 
Τεχνικά Φυλλάδια, 

ή/και Σχόλια 

4.3 
Chipset σύγχρονης τεχνολογίας.  
Να αναφερθεί το chipset που χρησιµοποιείται 
στο προσφερόµενο προϊόν  

NAI   

4.4 Τύπος υποδοχής CPU    

4.5 
Υποστήριξη µνήµης DDR3 (ή νεότερη) και 
dualchannelmode 

   

4.6 Ενσωµατωµένη κάρτα γραφικών    

4.7 Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου NAI   

4.8 
Ενσωµατωµένη κάρτα δικτύου Ethernet µε 
υποστήριξη ταχύτητας έως 1 Gbps 

NAI   

4.9 Θέσεις για µνήµη ≥ 2   

4.10 
Μέγιστη µνήµη που υποστηρίζεται στο 
motherboard 

   

4.11 Συνδέσεις USB 2.0 ≥ 2   

4.12 Συνδέσεις USB 3.0 ≥ 2   

5 Κουτί    

5.1 
Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευα-
στής  

   

5.2 Tύπος Tower NAI   

5.3 
Επαρκής µέθοδος ψύξης µε ανεµιστήρες ή 
και µε άλλο τρόπο που θα καταγράφεται στην 
προσφορά 

NAI   

5.4 
Το κουτί θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχι-
στον µία ακόµα ελεύθερη θέση 5,25” για άλ-
λον οδηγό όπως CD ROM, CDRW, ή streamer 

NAI   

5.5 Θύρες I/O εµπρός    

5.6 
Ανεµιστήρες (Να αναφερθεί αριθµός και διά-
µετρος) 

   

5.7 Επίπεδο θορύβου ανεµιστήρων dBA    

6 Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου    

6.1 
Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευα-
στής  

   

6.2 Συνολική ωφέλιµη χωρητικότητα ≥ 250 GB   

6.3 Τύπος controller Serial ATA     

6.4 Ταχύτητα περιστροφής (rpm) ≥ 7200    

6.5 Μνήµη Cache (≥ 64 MB)    

6.6 Transfer rate (≥ 6Gb/s)    

6.7 Επίπεδο θορύβου (≤ 22 dBA)    

6.8 Χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης    

7 Οδηγός Οπτικού ∆ίσκου    
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Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε 
Τεχνικά Φυλλάδια, 

ή/και Σχόλια 

7.1 
Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευα-
στής  

   

7.2 DVD ROM Drive εσωτερικό ΝΑΙ   

7.3 ∆υνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής DVD ΝΑΙ   

7.4 
Υποστηριζόµενα format: DVD single/dual 
layer, DVD-R, DVD+R, DVD+R multi-
sessions, DVD-RW, DVD+RW, CD-R, CD-RW 

   

8 Τροφοδοτικό    

8.1 
Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευα-
στής 

   

8.2 Τάση λειτουργίας (V) 220 ± 15%   

8.3 Ισχύς    

8.4 Επίπεδο θορύβου    

9 Πληκτρολόγιο    

9.1 
Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευα-
στής 

   

9.2 Microsοft συµβατό ΝΑΙ   

9.3 Αριθµητικό πληκτρολόγιο ΝΑΙ   

9.4 USB ΝΑΙ   

9.5 Γλώσσα Ελληνικά / Αγγλικά ΝΑΙ   

10 Mouse    

10.1 
Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευα-
στής 

   

10.2 Microsοft συµβατό ΝΑΙ   

10.3 Oπτικής τεχνολογίας ΝΑΙ   

10.4 ∆ύο βασικά πλήκτρα τουλάχιστον ΝΑΙ   

10.5 Nα περιλαµβάνει τροχό κύλισης ΝΑΙ   

10.6 USB ΝΑΙ   

10.7 Άλλα χαρακτηριστικά    

Λογισµικό - Κάθε σύστηµα να συνοδεύεται από: 

11 Λειτουργικό σύστηµα    

11.1 

Όλοι οι προσφερόµενοι σταθµοί εργασίας θα 
πρέπει να διαθέτουν προεγκατεστηµένο λει-
τουργικό σύστηµα Microsoft Windows 10 
greek professional 

NAI   

12 Λογισµικό προστασίας από ιούς     

12.1 Να είναι συµβατό µε το Λ.Σ. NAI   

12.2 Να διατίθεται µε άδεια χρήσης NAI   
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Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε 
Τεχνικά Φυλλάδια, 

ή/και Σχόλια 

12.3 

Να διαθέτει τη δυνατότητα εύκολης και συ-
χνής ανανέωσης του καταλόγου ιών µέσω 
Internet από τον δικτυακό τόπο της κατα-
σκευάστριας εταιρίας 

ΝΑΙ   

12.4 

Αυτόµατη προστασία: 
Συνεχής προστασία του συστήµατος µε απα-
λοιφή των επικίνδυνων ιών χωρίς διακοπή 
της εργασίας στο προστατευόµενο σύστηµα. 

ΝΑΙ   

12.5 
∆υνατότητα σάρωσης των δίσκων του συ-
στήµατος προς ανίχνευση και απαλοιφή ιών 
µε επιλογή του χρήστη. 

ΝΑΙ   

12.6 

Προστασία στην εισερχόµενη/εξερχόµενη 
αλληλογραφία   

Να ελέγχει αυτόµατα την εισερχόµενη αλλη-
λογραφία και τα επισυναπτόµενα σ’ αυτή υ-
ποστηρίζοντας συνηθισµένα προγράµµατα 
αλληλογραφίας τύπου POP3 ή και IMAP όπως 
το Microsoft Outlook 

ΝΑΙ   

12.7 
Προστασία από ιούς, Τrojan horses, ActiveX, 
java applets καλύπτοντας και την περίπτωση 
των συµπιεσµένων αρχείων 

ΝΑΙ   

12.8 Άλλα χαρακτηριστικά    

13 Γενικές απαιτήσεις    

13.1 
Να αναφερθεί όποιο επιπλέον software δίνε-
ται προεγκατεστηµένο από τον κατασκευαστή 

NAI   

13.2 
Το λειτουργικό σύστηµα όπως και ότι άλλο 
προεγκατεστηµένο software να υπάρχουν σε 
CD/DVD ROM 

NAI   

13.3 

Να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς της αρ-
χικής µορφής του λειτουργικού συστήµατος ή 
της αρχικής διαµόρφωσης του σκληρού δί-
σκου κάνοντας χρήσης των παραπάνω 
CD/DVD ROM ή κάνοντας χρήση ειδικού δια-
µερίσµατος (partition) του σκληρού δίσκου. 

NAI   

13.4 

Άδεια χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος 
και όλων των προεγκατεστηµένων προγραµ-
µάτων (Εξαιρούνται τα προγράµµατα για την 
εγκατάσταση των οποίων δεν απαιτείται άδεια 
χρήσης) 

NAI   

14 Τεκµηρίωση    

14.1 Εγχειρίδια ΝΑΙ   

14.2 ∆ελτία προδιαγραφών ΝΑΙ   

14.3 Τεκµηρίωση συνοδευτικού λογισµικού ΝΑΙ   

15 Συνοδευτικά    

15.1 Καλώδια σύνδεσης – τροφοδοσίας ΝΑΙ   

15.2 
Οδηγοί για το προσφερόµενο λειτουργικό 
σύστηµα 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε 
Τεχνικά Φυλλάδια, 

ή/και Σχόλια 

15.3 
CD εκκίνησης- διόρθωσης και εγκατάστασης 
λειτουργικού συστήµατος από «µηδενική βά-
ση». 

ΝΑΙ   

15.4 
Πολύπριζο τουλάχιστον 4 θέσων µε προστα-
σία από υπερτάσεις και βρακυκλώµατα 

ΝΑΙ   

15.5 
Καλώδιο UTP 4 ζευγών Category 5e ή ανώ-
τερης, µήκους τουλάχιστον 5 m 

ΝΑΙ   

16 Πιστοποίηση – Εγγύηση – Εγκατάσταση    

16.1 
Προσκόµιση αντιγράφων των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών. 

   

16.2 Να φέρουν το σήµα CE    

16.3 
Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτό-
χρονη εξοικονόµηση ενέργειας. 

   

16.4 Εγγύηση για όλο το σύστηµα ≥ 3 έτη   

16.5 

Ο κάθε ΗΥ θα εγκατασταθεί, θα παραµετρο-
ποιηθεί, ώστε να λειτουργεί στο τοπικό δί-
κτυο, και τέλος θα επιδειχθεί η καλή λειτουρ-
γία του. 

ΝΑΙ 
 

  

  

  

ΙΙΙΙ..22::  ΟΟΘΘΟΟΝΝΕΕΣΣ  ((1177  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ))  

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνικά 
Φυλλάδια, ή/και Σχό-

λια 

1 
Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευ-
αστής. 

NAI   

2 Τύπος LED   

3 ∆ιαγώνιος (ονοµαστική) ≥ 21,5''   

4 Μέγεθος pixel (mm)    

5 Μέγιστη Ανάλυση    

6 Ιδανική Ανάλυση    

7 Οπτική γωνία: οριζόντια (degrees)    

8 Οπτική γωνία: κάθετη (degrees)    

9 Τυπικός λόγος αντίθεσης (Contrast Ratio)    

10 Φωτεινότητα (Brightness) ≥ 250 cd/m2   

11 Χρόνος απόκρισης (response time) ≤ 5 ms   

12 Χαρακτηριστικά Plug and Play NAI   
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Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνικά 
Φυλλάδια, ή/και Σχό-

λια 

13 

∆ύο ενσωµατωµένα ηχεία ή αποσπώµενο 
soundbar του ίδιου κατασκευαστή (Επιθυ-
µητό χαρακτηριστικό) 
Αν ο προσφερόµενος τύπος δεν περιλαµ-
βάνει ηχεία να προσφερθούν δύο ανεξάρ-
τητα εξωτερικά ηχεία 

NAI   

14 
Βάση µε δυνατότητα ρύθµισης του ύψους 
της οθόνης 

ΝΑΙ   

15 Συνδεσιµότητα    

16 Πρότυπα που ακολουθούνται    

17 
Στοιχεία χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας 
και προστασίας του περιβάλλοντος 

NAI   

18 Εγγύηση ≥ 2 έτη   

  

ΙΙΙΙ..33::  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΣΣΚΚΟΟΣΣ  ((11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙOO))  

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνικά 
Φυλλάδια, ή/και Σχό-

λια 

1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατα-
σκευής 

 
  

2 

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµε-
ροµηνία υποβολής των προσφορών 

NAI 

  

3 Χωρητικότητα ≥ 1ΤΒ   

4 Υποδοχή Σύνδεσης USB 3.0   

5 Ταχύτητα Μεταφοράς (µέγιστη) ≥ 5Gbits/s   

6 Θήκη NAI   

7 Εγγύηση ≥ 2 έτη   

 

ΙΙΙΙ..44::  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΣΣΚΚΟΟΣΣ  SSSSDD  ((11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙOO))  

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνικά 
Φυλλάδια, ή/και Σχό-

λια 

1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατα-
σκευής 

 
  

2 

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµε-
ροµηνία υποβολής των προσφορών 

NAI 

  

3 Χωρητικότητα ≥ 256 MB   

7 Εγγύηση ≥ 2 έτη   
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ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΙΙΙΙ  

ΙΙΙΙΙΙ..11::  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ  ((4400  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ))  

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνι-
κά Φυλλάδια, ή/και 

Σχόλια 

1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατα-
σκευής 

 
  

2 

Το προτεινόµενο τηλέφωνο πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµε-
ροµηνία υποβολής των προσφορών 

ΝΑΙ 

  

3 Φωτιζόµενη LCD οθόνη ΝΑΙ   

4 Αναγνώριση κλήσης ΝΑΙ   

5 Ανοικτή συνοµιλία και ακρόαση ΝΑΙ   

6 ∆εν απαιτεί µπαταρίες για τη λειτουργία 
του 

ΝΑΙ   

7 Στήριξη τηλεφώνου σε ανάκλιση    

8 Ρυθµιζόµενη ένταση ακουστικού NAI   

9 Πλήκτρα απευθείας κλήσης NAI   

10 Λίστα των τελευταίων 50 αναπάντητων 
κλήσεων µε ένδειξη ώρας και ηµεροµηνίας 

   

11 Ένδειξη ώρας και ηµεροµηνίας 
 

NAI   

12 Πλήκτρο επανάκλησης 
 

NAI   

13 Κλείδωµα πληκτρολογίου NAI   

14 Εγγύηση ≥ 2 έτη   

  

ΙΙΙΙΙΙ..22::  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΗΗΧΧΟΟΥΥ  ((11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ))  

 

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  1111::  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΗΗΧΧΟΟΥΥ  ((11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ))  

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνι-
κά Φυλλάδια, ή/και 

Σχόλια 

1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατα-
σκευής 

 
  

2 

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµε-
ροµηνία υποβολής των προσφορών 

ΝΑΙ 

  

3 Ψηφιακό ΝΑΙ   

4 Οθόνη LCD ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνι-
κά Φυλλάδια, ή/και 

Σχόλια 

5 Σύνδεση µε Η/Υ 

ΝΑΙ (να ανα-
φερθεί το πρω-
τόκολλο σύν-

δεσης)   

6 Θύρα USB ΝΑΙ   

7 Εύρος µέτρησης 
Από 30dB έως 

130dB   

8 Ακρίβεια ±1,4 dB   

9 Ανάλυση    

10 ∆ειγµατοληψία (καταγραφή) 
10 ενδείξεις / 
δευτερόλεπτο   

11 
Λειτουργία µνήµης για την ελάχι-
στη/µέγιστη ένδειξη (MIN/MAX, Data 
Hold) 

ΝΑΙ 
  

12 Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας    

13 Θήκη Μεταφοράς ΝΑΙ   

14 Αντιανεµικό κάλυµµα ΝΑΙ   

15 Μπαταρίες 
ΝΑΙ αν απαι-

τούνται   

16 Καλώδιο USB ΝΑΙ   

17 Τρίποδο ΝΑΙ   

18 Λογισµικό για σύνδεση µε ΗΥ ΝΑΙ   

19 Άλλα χαρακτηριστικά 
Να αναφερ-

θούν   

20 Εγχειρίδια, ∆ελτία προδιαγραφών ΝΑΙ   

21 Εγγύηση ≥ 1 έτος   

 

ΙΙΙΙΙΙ..33::  GGPPSS  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΣΣ  ((11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ))  

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνι-
κά Φυλλάδια, ή/και 

Σχόλια 

1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατα-
σκευής 

 
  

2 

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµε-
ροµηνία υποβολής των προσφορών 

ΝΑΙ 

  

3 Οθόνη ≥ 4’’   

4 Οθόνη πολλαπλής αφής ΝΑΙ   

5 Έγχρωµη οθόνη ΝΑΙ   

6 Φωτογραφική Κάµερα ≥ 8 megapixel   
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7 Video ≥ 1080p HD   

8 Αυτόµατος προσδιορισµός συντεταγµένων ΝΑΙ   

9 Φακός/Φλας LED NAI   

10 Wi-FI NAI   

11 Bluetooth ΝΑΙ   

12 Υποδοχή για κάρτα MicroSD NAI   

13 
Ηλεκτρονική πυξίδα 3 αξόνων µε αξελόµε-
τρο και gyro 

NAI 
  

14 Βεροµετρικό αλτίµετρο ΝΑΙ   

15 
Κεραία quad helix ή ισοδύναµων δυνατο-
τήτων 

 
  

16 ∆ορυφορικό ∆έκτη 

Υψηλής ευαι-
σθησίας για 

GPS και 
GLONASS   

17 Εσωτερική µνήµη    

18 Yποδοχή για κάρτα MicroSD ≥ 64 GB   

19 
Προβολή τρισδιάστατων δεδοµένων όπως 
ισοϋψείς και υψοµετρικά προφίλ 

 
  

20 Αυτονοµία    

21 
Προφορτωµένο αναλυτικό οδι-
κό/τοπογραφικό χάρτη Ελλάδας 

ΝΑΙ 
  

22 Επαναφορτιζόµενη µπαταρία ΝΑΙ   

23 Καλώδιο USB ΝΑΙ   

24 Φορτιστής ΝΑΙ   

25 Προστατευτικό φίλµ anti-glare ΝΑΙ   

26 Εγχειρίδια, ∆ελτία προδιαγραφών ΝΑΙ   

27 Συνοδευτικό Λογισµικό    

28 Τεκµηρίωση συνοδευτικού λογισµικού    

29 Εγγύηση ≥ 1 έτος   
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ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  IIVV  

IIVV..11::  ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΙΙ  LLAASSEERR  ((1133  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ))  

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνι-
κά Φυλλάδια, ή/και 

Σχόλια 

1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατα-
σκευής 

 
  

2 

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµε-
ροµηνία υποβολής των προσφορών 

ΝΑΙ 

  

3 Ανάλυση (σε dpi) 
≥1200x1200 
dpi   

4 
Σύνδεση µε θύρα High Speed USB (ή 
συµβατή µε USB 2.0)  

ΝΑΙ 
  

5 
Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο µε θύρα 
Ethernet 

ΝΑΙ 
  

6 
Ταχύτητα σε κανονική ποιότητα (σελί-
δες/λεπτό) 

≥ 40 
  

7 Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας    

8 Χωρητικότητα µνήµης ≥ 256 MB   

9 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόµατη   

10 Μεγέθη εκτύπωσης Τουλάχιστο A4   

11 Τροφοδοσία χαρτιού (σε φύλλα) ≥ 250   

12 Μηνιαίος κύκλος εργασιών σε σελίδες ≥ 100.000   

13 Συνοδευτικό λογισµικό 
Drivers και 
Utilities CD   

14 
Καλώδια επικοινωνίας µε τον υπολογιστή 
και καλώδιο τροφοδοσίας 

ΝΑΙ 
  

15 Εγχειρίδια, ∆ελτία προδιαγραφών ΝΑΙ   

16 Τεκµηρίωση συνοδευτικού λογισµικού ΝΑΙ   

17 Εγγύηση ≥ 1 έτος   

 

IIVV..22::  ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΤΤΕΕΣΣ  ΕΕΓΓΧΧΡΡΩΩΜΜΟΟΙΙ  IINNKKJJEETT  ((11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙOO))  

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνι-
κά Φυλλάδια, ή/και 

Σχόλια 

1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατα-
σκευής 

 
  

2 

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµε-
ροµηνία υποβολής των προσφορών 

ΝΑΙ 
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Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνι-
κά Φυλλάδια, ή/και 

Σχόλια 

3 Ανάλυση (σε dpi)    

4 
Σύνδεση µε θύρα High Speed USB (ή 
συµβατή µε USB 2.0)  

ΝΑΙ 
  

5 
Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο µε θύρα 
Ethernet 

 
  

6 
Ταχύτητα σε κανονική ποιότητα (σελί-
δες/λεπτό) 

 
  

7 Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας    

8 Χωρητικότητα µνήµης    

9 Εκτύπωση διπλής όψης    

10 Μεγέθη εκτύπωσης Τουλάχιστο A4   

11 Τροφοδοσία χαρτιού (σε φύλλα)    

12 Μηνιαίος κύκλος εργασιών σε σελίδες    

13 Συνοδευτικό λογισµικό 
Drivers και 
Utilities CD   

14 
Καλώδια επικοινωνίας µε τον υπολογιστή 
και καλώδιο τροφοδοσίας 

ΝΑΙ 
  

15 Εγχειρίδια, ∆ελτία προδιαγραφών ΝΑΙ   

16 Τεκµηρίωση συνοδευτικού λογισµικού ΝΑΙ   

17 Εγγύηση ≥ 1 έτος   

  

IIVV..33::  ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΤΤΕΕΣΣ  ΕΕΓΓΧΧΡΡΩΩΜΜΟΟΙΙ  LLAASSEERR  ((11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙOO))  

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνι-
κά Φυλλάδια, ή/και 

Σχόλια 

1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατα-
σκευής 

 
  

2 

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµε-
ροµηνία υποβολής των προσφορών 

ΝΑΙ 

  

3 Ανάλυση (σε dpi) 
≥1200x1200 

dpi   

4 
Σύνδεση µε θύρα High Speed USB (ή 
συµβατή µε USB 2.0)  

ΝΑΙ 
  

5 
Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο µε θύρα 
Ethernet 

ΝΑΙ 
  

6 
Ταχύτητα σε κανονική ποιότητα (σελί-
δες/λεπτό) 

 
  

7 Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας    
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Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνι-
κά Φυλλάδια, ή/και 

Σχόλια 

8 Χωρητικότητα µνήµης ≥ 512 MB   

9 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόµατη   

10 Μεγέθη εκτύπωσης Τουλάχιστο A4   

11 Τροφοδοσία χαρτιού (σε φύλλα) ≥ 250   

12 Μηνιαίος κύκλος εργασιών σε σελίδες    

13 Συνοδευτικό λογισµικό 
Drivers και 
Utilities CD   

14 
Καλώδια επικοινωνίας µε τον υπολογιστή 
και καλώδιο τροφοδοσίας 

ΝΑΙ 
  

15 Εγχειρίδια, ∆ελτία προδιαγραφών ΝΑΙ   

16 Τεκµηρίωση συνοδευτικού λογισµικού ΝΑΙ   

17 Εγγύηση ≥ 1 έτος   

  

IIVV..44::  ΠΠΟΟΛΛΥΥΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  LLAASSEERR  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΜΜΑΑΥΥΡΡΑΑ  ((55  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ))  

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνι-
κά Φυλλάδια, ή/και 

Σχόλια 

1 
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατα-
σκευής 

 
  

2 

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµε-
ροµηνία υποβολής των προσφορών 

ΝΑΙ 

  

3 Λειτουργία Φαξ ΝΑΙ   

4 Λειτουργία Σαρωτή ΝΑΙ   

5 Λειτουργία Φωτοαντιγραφικού ΝΑΙ   

6 Λειτουργία Εκτυπωτή ΝΑΙ   

7 Ανάλυση (ασπρόµαυρη, σε dpi) 
≥1200x1200 

dpi   

8 
Σύνδεση µε θύρα High Speed USB (ή 
συµβατή µε USB 2.0)  

ΝΑΙ 
  

9 
Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο µε θύρα 
Ethernet 

ΝΑΙ 
  

10 
Ταχύτητα εκτύπωσης σε κανονική ποιότη-
τα (σελίδες/λεπτό) 

≥ 35 
  

11 Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας    

12 Χωρητικότητα µνήµης ≥ 256 MB   

13 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόµατη   

14 Μεγέθη εκτύπωσης Τουλάχιστο A4   
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Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνι-
κά Φυλλάδια, ή/και 

Σχόλια 

15 Τροφοδοσία χαρτιού (σε φύλλα) ≥ 250   

16 Μηνιαίος κύκλος εργασιών σε σελίδες ≥ 50.000   

17 Συνοδευτικό λογισµικό 
Drivers και 
Utilities CD   

18 
Καλώδια επικοινωνίας µε τον υπολογιστή 
και καλώδιο τροφοδοσίας 

ΝΑΙ 
  

19 Εγχειρίδια, ∆ελτία προδιαγραφών ΝΑΙ   

20 Τεκµηρίωση συνοδευτικού λογισµικού ΝΑΙ   

21 
Καλώδιο UTP 4 ζευγών Category 5e ή α-
νώτερης, µήκους τουλάχιστον 5 m 

ΝΑΙ 
  

22 Εγγύηση ≥ 1 έτος   
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ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  VV  

VV..11::  ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗ  ((11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ))  

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπές σε Τεχνικά 
Φυλλάδια, ή/και Σχό-

λια 

1 
Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευ-
αστής. 

NAI   

2 Τύπος LED   

3 ∆ιαγώνιος (ονοµαστική) ≥ 60''   

4 Μέγεθος pixel (mm)    

5 Μέγιστη Ανάλυση (ULTRA HD) 3840 x 2160   

6 HDR    

7 Smart TV NAI   

8 Είσοδος USB NAI   

9 Είσοδος HDMI NAI   

10 Είσοδος SCART NAI   

11 Ψηφιακός ∆έκτης ΝΑΙ   

12 Έξοδος ήχου ≥ 20 W   

13 
Στοιχεία χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας 
και προστασίας του περιβάλλοντος 

NAI   

14 Εγγύηση ≥ 2 έτη   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IΙ 

 
(ανήκει στην αρ. 06/2017  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ: 
 

                            1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

                           2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστηµα…………………………………….. 

(∆/νση-οδός-αριθµός-Τ.Κ.-FAX) 

Ηµεροµηνία έκδοσης................................. 

ΕΥΡΩ........................................................ 

 

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................  

ΕΥΡΩ ................. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκ-

κλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος, διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του πο-

σού των ΕΥΡΩ  ............................................ (και ολογράφως) υπέρ του φυσικού προσώπου / της 

εταιρείας .......................................... ∆/νση ......................................................................................... 

(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των φυσικών προσώπων / των εταιρειών (1)……………………, 

(2)………………………….., κ.λ.π. ατοµικά και για κάθε έναν από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγ-

γυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης) δια τη 

συµµετοχή του / της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της .............................................................., 

για τη ..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………………. προκήρυξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορ-

ρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, ο-

λικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-  Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπη-

ρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµη-

νία λήξης της.  

-  Η παρούσα ισχύει µέχρι την....................................................................... (1) 
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-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµό-

σιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

        (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 
 

 

 (1)  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προ-

σφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστηµα ………………………………………… 

(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax )                        Ηµεροµηνία έκδοσης ………………… 

        ΕΥΡΩ…………………………………….  

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

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

ΕΥΡΩ …………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) …………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας 

………………………………………………………………….. ∆/νση 

……………………………………………………………. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των φυσι-

κών προσώπων / εταιρειών (1)………………….., (2)……………………., κ.λ.π. ατοµικά για κάθε 

ένας από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότη-

τάς τους ως µελών της ένωσης ) για την καλή εκτέλεση από αυτόν / αυτήν των όρων της σύµβασης, 

που θα υπογράψει µαζί σας για το έργο ………………………………………… (αρ. πρωτ. 

……………….. διακήρυξης) προς κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και 

το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής προ Φ.Π.Α..                         

  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µε-

ρικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την  ………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας κα-

µία ισχύ. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου. 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

        (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΙΙΙ.2:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι:   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  
………………………………………..……………………………………………….. 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  
……………………………….……………………………………………………….. 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  
…………………………………………………….………………………………….. 
Α. Φ. Μ.  – ∆.Ο.Υ.      :  
………………………………………………..……………………………………….. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   :  
……………………………………………….……………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ   :  
…………………………………………………….………………………………….. 

Η ̟αρούσα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ̟ροσφορά αφορά τον διαγωνισµό της 07-12-2017 της Περιφέρει-
ας Η̟είρου - Π. Ε. Πρέβεζας (αρ. διακήρυξης: 6/2017), µε τίτλο: "Προµήθεια ηλεκτρονικών 
υ̟ολογιστών, οθονών, εκτυ̟ωτών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, ̟ολυµηχανηµάτων 
και λοι̟ού ηλεκτρονικού και µηχανικού εξο̟λισµού για την κάλυψη λειτουργικών ανα-
γκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας", συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 107.000,00 ευ-
ρώ µε ΦΠΑ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ-
∆Α ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ                  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ               

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(Χωρίς φ̟α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
 ΠΟΣΟ                               

(Χωρίς φ̟α) 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 
 Τεµάχια 6   

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ  
 Τεµάχια 1   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. (αριθµητικά)  

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (αριθµητικά)   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ  Φ.Π.Α. (αριθµητικά)     

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.  (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 
 

 

 
                      Πρέβεζα, ……………..………. 2017 
 
                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙ:   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. ΥΛΙΚΩΝ 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  
………………………………………..……………………………………………….. 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  
……………………………….……………………………………………………….. 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  
…………………………………………………….………………………………….. 
Α. Φ. Μ.  – ∆.Ο.Υ.      :  
………………………………………………..……………………………………….. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   :  
……………………………………………….……………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ   :  
…………………………………………………….………………………………….. 

Η ̟αρούσα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ̟ροσφορά αφορά τον διαγωνισµό της 07-12-2017 της Περιφέρει-
ας Η̟είρου - Π. Ε. Πρέβεζας (αρ. διακήρυξης: 6/2017), µε τίτλο: "Προµήθεια ηλεκτρονικών 
υ̟ολογιστών, οθονών, εκτυ̟ωτών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, ̟ολυµηχανηµάτων 
και λοι̟ού ηλεκτρονικού και µηχανικού εξο̟λισµού για την κάλυψη λειτουργικών ανα-
γκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας", συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 107.000,00 ευ-
ρώ µε ΦΠΑ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ                  

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ               
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(Χωρίς φ̟α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
 ΠΟΣΟ                               

(Χωρίς φ̟α) 

Η/Υ Τεµάχια 46   

ΟΘΟΝΕΣ Τεµάχια 17   

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ Τεµάχια 1   

∆ΙΣΚΟΣ SSD Τεµάχια 1   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. (αριθµητικά)  

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (αριθµητικά)   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ  Φ.Π.Α. (αριθµητικά)      

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.   (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 
 

 

 
                      Πρέβεζα, ……………..………. 2017 
 
                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ:   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  
………………………………………..……………………………………………….. 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  
……………………………….……………………………………………………….. 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  
…………………………………………………….………………………………….. 
Α. Φ. Μ.  – ∆.Ο.Υ.      :  
………………………………………………..……………………………………….. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   :  
……………………………………………….……………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ   :  
…………………………………………………….………………………………….. 

Η ̟αρούσα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ̟ροσφορά αφορά τον διαγωνισµό της 07-12-2017 της Περιφέρει-
ας Η̟είρου - Π. Ε. Πρέβεζας (αρ. διακήρυξης: 6/2017), µε τίτλο: "Προµήθεια ηλεκτρονικών 
υ̟ολογιστών, οθονών, εκτυ̟ωτών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, ̟ολυµηχανηµάτων 
και λοι̟ού ηλεκτρονικού και µηχανικού εξο̟λισµού για την κάλυψη λειτουργικών ανα-
γκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας", συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 107.000,00 ευ-
ρώ µε ΦΠΑ. 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ                  

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ               
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(Χωρίς φ̟α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
 ΠΟΣΟ                               

(Χωρίς φ̟α) 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τεµάχια 40   

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΧΟΥ Τεµάχια 1   

GPS ΧΕΙΡΟΣ Τεµάχια 1   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. (αριθµητικά)  

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (αριθµητικά)   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ  Φ.Π.Α. (αριθµητικά)      

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.   (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 
 

 

 
                      Πρέβεζα, ……………..………. 2017 
 
                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙV:  
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  
………………………………………..……………………………………………….. 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  
……………………………….……………………………………………………….. 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  
…………………………………………………….………………………………….. 
Α. Φ. Μ.  – ∆.Ο.Υ.      :  
………………………………………………..……………………………………….. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   :  
……………………………………………….……………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ   :  
…………………………………………………….………………………………….. 

Η ̟αρούσα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ̟ροσφορά αφορά τον διαγωνισµό της 07-12-2017 της Περιφέρει-
ας Η̟είρου - Π. Ε. Πρέβεζας (αρ. διακήρυξης: 6/2017), µε τίτλο: "Προµήθεια ηλεκτρονικών 
υ̟ολογιστών, οθονών, εκτυ̟ωτών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, ̟ολυµηχανηµάτων 
και λοι̟ού ηλεκτρονικού και µηχανικού εξο̟λισµού για την κάλυψη λειτουργικών ανα-
γκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας", συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 107.000,00 ευ-
ρώ µε ΦΠΑ. 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ                  

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ               
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(Χωρίς φ̟α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
 ΠΟΣΟ                               

(Χωρίς φ̟α) 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΙΖΕΡ Τεµάχια 13   

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ INKJET Τεµάχια 1   

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΙΖΕΡ  Τεµάχια 1   

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Τεµάχια 5   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. (αριθµητικά)  

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (αριθµητικά)   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ  Φ.Π.Α. (αριθµητικά)      

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.   (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 
 

 

 
                      Πρέβεζα, ……………..………. 2017 
 
                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ V:  
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΕΚΤΗ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  
………………………………………..……………………………………………….. 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  
……………………………….……………………………………………………….. 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  
…………………………………………………….………………………………….. 
Α. Φ. Μ.  – ∆.Ο.Υ.      :  
………………………………………………..……………………………………….. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   :  
……………………………………………….……………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ   :  
…………………………………………………….………………………………….. 

Η ̟αρούσα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ̟ροσφορά αφορά τον διαγωνισµό της 07-12-2017 της Περιφέρει-
ας Η̟είρου - Π. Ε. Πρέβεζας (αρ. διακήρυξης: 6/2017), µε τίτλο: "Προµήθεια ηλεκτρονικών 
υ̟ολογιστών, οθονών, εκτυ̟ωτών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, ̟ολυµηχανηµάτων 
και λοι̟ού ηλεκτρονικού και µηχανικού εξο̟λισµού για την κάλυψη λειτουργικών ανα-
γκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας", συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 107.000,00 ευ-
ρώ µε ΦΠΑ. 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ                  

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ               
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(Χωρίς φ̟α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
 ΠΟΣΟ                               

(Χωρίς φ̟α) 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Τεµάχια 1   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. (αριθµητικά)  

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (αριθµητικά)   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ  Φ.Π.Α. (αριθµητικά)      

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.   (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 
 

 

 
                      Πρέβεζα, ……………..………. 2017 
 
                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III 

 
(ανήκει στην αρ. 06/2017  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                         
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IV:  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πρέβεζα,  .......... 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                              
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                  Αρ. Πρωτ.: .............      
∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       
            

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  
για την Προµήθεια ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών, οθονών, εκτυ̟ωτών, µηχανηµάτων 

φωτοαντιγραφής, ̟ολυµηχανηµάτων και λοι̟ού ηλεκτρονικού και µηχανικού 
εξο̟λισµού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέ-
βεζας. 

 
Στην Πρέβεζα σήµερα, στις ………………… του µηνός ……………. του έτους 2017, 

ηµέρα ……………….., στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  (Σ̟ηλιάδου 8 - 
Πρέβεζα) οι κατωτέρω υ̟ογράφοντες: 

I. Ο ..................... του ..........., κάτοικος Πρέβεζας (Α.∆.Τ: ………………….), Αντι̟ερι-
φερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ο ο̟οίος εκ̟ροσω̟εί µε την ιδιότητα αυτή 
τη Περιφέρεια Η̟είρου –Π.Ε. Πρέβεζας µε ΑΦΜ:…………………, ονοµαζόµενη εφεξής 
στην ̟αρούσα σύµβαση "Φορέας"  και  

II. Ο …………………..,  νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος της εταιρείας «…………………..» µε 
Α.Φ.Μ. …………………….. και έδρα ……………………., ονοµαζόµενος εφεξής στην ̟α-
ρούσα σύµβαση "Ανάδοχος".    

 

Έχοντας υ̟όψη: 

Τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, συµ̟ληρώ-
θηκε  και ισχύει. 
2. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την το̟ική ανά̟τυξη, την αυτο-
διοίκηση και την α̟οκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Του Π.∆. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Η̟είρους» (Φ.Ε.Κ. 140/Α/2010), ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 
4. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», ό̟ως τρο̟ο̟οιή-
θηκε, συµ̟ληρώθηκε  και ισχύει. 
5. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-07-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε-
̟ο̟τείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.». 
6. Το Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ.145 Α/05-08-2016) «Περί ανάληψης υ̟οχρεώσεων α̟ό τους ∆ια-
τάκτες». 
7. Την αριθµ. 22/1102/19-07-2017 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας 
Η̟είρου, ̟ερί Έγκρισης ̟ραγµατο̟οίησης δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια 
ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών, εκτυ̟ωτών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, ̟ολυµηχανηµάτων 
και λοι̟ού ηλεκτρονικού και µηχανικού εξο̟λισµού για την κάλυψη των λειτουργικών ανα-
γκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ̟ροϋ̟ολογισµού 107.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.  
8. Τις υ̟’ αριθµ. 94836/3909/11-09-2017, 94842/3910/11-09-2017, 94869/3914/11-09-2017 
και 94864/3913/11-09-2017 α̟οφάσεις ανάληψης υ̟οχρέωσης µε α/α καταχώρησης 1884, 
1885, 1886 και 1887, (Ειδ. Φορέας 072 - ΚΑΕ 1713, 1723, 1725, 1729) αντίστοιχα. 
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9.  Την αρ. 28/1398/14-09-2017 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί έγκρισης των 
όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλε-
κτρονικών υ̟ολογιστών, οθονών, εκτυ̟ωτών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, ̟ολυµηχανη-
µάτων και λοι̟ού ηλεκτρονικού και µηχανικού εξο̟λισµού, για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας». 
10. Την αρ. 6/2017 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού της 
Π. Ε. Πρέβεζας (Α/Α συστήµατος: 17841) για την «Προµήθεια ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών, 
οθονών, εκτυ̟ωτών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, ̟ολυµηχανηµάτων και λοι̟ού ηλε-
κτρονικού και µηχανικού εξο̟λισµού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πρέβεζας».  
11. Την αριθµ 9/413/27-03-2017 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Η-
̟είρου µε την ο̟οία έγινε η κατακύρωση του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού. 
12. Το µε αρ. ̟ρωτ. …………….. έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, µε το ο̟οίο ανακοινώθηκε 
η κατακύρωση ή ανάθεση στον ανάδοχο και ̟ροσκλήθηκε για την υ̟ογραφή της σύµβασης, 
̟ροσκοµίζοντας και την α̟αραίτητη εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
Συµφώνησαν, α̟οδέχτηκαν και συνοµολόγησαν τα εξής: 
 

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να ̟ροµηθεύσει στον Φορέα ……………………………., συνολικής 

δα̟άνης ………………………………………… ευρώ, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε 
την α̟ό ΧΧ/ΧΧ/2017 έγγραφη ̟ροσφορά του και την αριθµ ΧΧ/ΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2017 α̟όφαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Η̟είρου. 

 

Άρθρο 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΙΜΕΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
          

ΠΟΣΟΤΗΤΑ        
(ΤΕΜΆΧΙΑ) 

            ΤΙ-
ΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ        
(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 

    

    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

Άρθρο 3: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια (ο χρόνος υλο̟οίησης της σύµβασης) ορίζεται σε δύο (2) µήνες. Μ̟ορεί 

να ̟αραταθεί εφόσον συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/16 και µε-
τά α̟ό α̟όφαση του α̟οφαινόµενου συλλογικού οργάνου. Το χρονικό διάστηµα της ̟α-
ράτασης είναι ίσο ή µικρότερο α̟ό τον αρχικό συµβατικό χρόνο ̟αράδοσης. 

 
Άρθρο 4: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιηθεί ή να λυθεί σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στα 
άρθρα 132, 133 και 201 του ν. 4412/16, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  

Ο̟οιαδή̟οτε τρο̟ο̟οίηση της ̟αρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγρά-
φως. 

 
 

Άρθρο 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη θα καλύ̟τουν τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της διακήρυξης σε 
συνδυασµό µε τις αντίστοιχες της ̟ροσφοράς του µειοδότη. 

 
Άρθρο 6: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση  να εγκαταστήσει και να ̟αραδώσει σε ̟λήρη 
λειτουργία το σύνολο του ζητούµενου εξο̟λισµού στους χώρους της Αρχής, ό̟ως αυτοί θα ̟ροσ-
διοριστούν α̟ό το Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) 
µηνών α̟ό την υ̟ογραφή της. Οι δα̟άνες µεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 7: ΠΟΣΟΤΙΚΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η δια̟ίστωση της καλής εκτέλεσης της ̟αρούσας σύµβασης γίνεται α̟ό την αρµόδια 
ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής. Κατά την διαδικασία ̟αραλαβής καλείται να ̟αραστεί, εφόσον το 
ε̟ιθυµεί, ο ̟ροµηθευτής και γίνεται ̟οσοτικός και ̟οιοτικός έλεγχος.  

Μετά τον ̟οσοτικό και ̟οιοτικό έλεγχο, α̟ό την ε̟ιτρο̟ή συντάσσεσαι ̟ρακτικό 
οριστικής ̟αραλαβής ή α̟όρριψης.  

Για κάθε άλλο θέµα ̟ου ̟ροκύψει κατά το στάδιο ̟αραλαβής, ισχύουν τα ̟ροβλε-
̟όµενα στα άρθρα 208 και 213 του ν. 4412/16. 

 
Άρθρο 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η ̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνει α̟ό την Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας, συνολικά µετά την ολοκλήρωσή της ̟ροµήθειας, µε την ̟ροσκόµιση των νοµί-
µων ̟αραστατικών και δικαιολογητικών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 
200 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ̟ου τυχόν ήθελε ζη-
τηθεί α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ου διενεργούν τον έλεγχο και την ̟ληρωµή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ̟αράδοση 
του αντικειµένου της Σύµβασης στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό την µε 
αριθµ.: 123372/5024/02-11-2017 ∆ιακήρυξη. 

 
Άρθρο 9: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α̟αγορεύεται ρητά η µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο εκχώρηση εν όλω ή εν µέρει της ̟αρού-
σας σύµβασης α̟ό τον ̟ροµηθευτή σε τρίτους. 

 
Άρθρο 10: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την ανάθεση ̟ου έγινε στο όνο-
µά του και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτήν, µε α̟όφαση του αρµοδίου α̟ο-
φαινόµενου οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου:  

1. Εάν δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει τη Σύµβαση, µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται 
στην ειδική ̟ρόσκληση της Υ̟ηρεσίας και κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγ-
γυητική ε̟ιστολή συµµετοχής.  

2. Εφόσον δεν φόρτωσε, ̟αρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν ε̟ι-
σκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο ̟αράτασης ̟ου του 
δόθηκε.  

 
Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύµβαση όταν:  
α. Η σύµβαση δεν υ̟ογράφηκε ή η ̟ροµήθεια δεν ̟ραγµατο̟οιήθηκε ή αντικατα-

στάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.  
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
Στον Προµηθευτή ̟ου κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµ-

βαση, ε̟ιβάλλονται, µε α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση 
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της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Α̟οτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών 
και των ∆ιαδικασιών ∆ια̟ραγµάτευσης, η ο̟οία υ̟οχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο 
̟ρος ̟αροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι ̟αρακάτω κυρώσεις:  

α. Ολική κατά̟τωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κα-
τά ̟ερί̟τωση.  

β. Προσωρινός ή οριστικός α̟οκλεισµός του ̟ροµηθευτή α̟ό το σύνολο των ̟ροµη-
θειών των φορέων ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 11: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο ̟ροµηθευτής κατέθεσε την α-
ριθµ…………………… εγγυητική ε̟ιστολή της τρά̟εζας……………….. ̟οσού ………….€ 
και η ο̟οία θα ε̟ιστραφεί µετά την ̟αρέλευση του χρόνου ισχύος της ̟αρούσας σύµβα-
σης, καθώς και της ενδεχόµενης ̟αράτασής της. 

 
Άρθρο 12: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  Η ̟αρούσα  σύµβαση διέ̟εται α̟ό το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
2.  Για κάθε θέµα ερµηνείας των όρων της θα λαµβάνονται υ̟όψη:  

α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού οι ο̟οίοι α̟οτελούν συµβατικούς όρους ακό-
µη και αν δεν ορίζονται ρητά στη ̟αρούσα σύµβαση και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος 
αυτής. 
β) η ̟ροσφορά του αναδόχου και 
γ) οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/16.  
 3. Σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας η αναθέτουσα αρχή και ο ̟ροµηθευτής θα ̟ροσ̟αθήσουν 
κάθε διαφορά να ε̟ιλυθεί µε βάση την καλή ̟ίστη και τα συναλλακτικά ήθη.  

Εάν δεν καταστεί δυνατή η ε̟ίλυση της διαφωνίας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συµφω-
νείται ̟ως αρµόδια δικαστήρια για την ε̟ίλυσή της θα είναι α̟οκλειστικά τα δικαστήρια 
της Πρέβεζας. 
 

Τα ̟αρα̟άνω συµφώνησαν και συνα̟οδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την δια-
̟ίστωσή τους, συντάσσεται η ̟αρούσα σε  τρία (3) όµοια ̟ρωτότυ̟α, τα ο̟οία και υ̟ο-
γράφονται ό̟ως ̟αρακάτω, έλαβε δε ο καθένας α̟ό τους συµβαλλόµενους α̟ό ένα ̟ρω-
τότυ̟ο και ένα το Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

         
             ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
              Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                       
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
6/2017
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2017/S 210-435741
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Not specified
Τίτλος:
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Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων
φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού
εξοπλισμού
Σύντομη περιγραφή:
Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α
Συστήματος: 17841), για την υλοποίηση του έργου: "Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής,
πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας",
συνολικού προϋπολογισμού 107.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. (CPV: 30200000-01
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες).
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
6/2017

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
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-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
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γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
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-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
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Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
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περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
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❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
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παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
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παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

-16-





Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
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Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Λήξη

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον
ακόλουθο τρόπο:

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο
οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
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-

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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