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1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Α) Οι διατάξεις: 

1. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την 

κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016) 

2. Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2342 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 

κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων γιατι αφορα  όσον 

αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.  

3. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

5. Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών» 

6. Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

7. Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

8. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις»Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές» 

9. Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

10. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

11. Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

12. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

13. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

14. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 

3801/2009 (ΦΕΚ A’ 163/2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης 

Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» 

15. Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ A’ 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων”» 

16. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» 

17. Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
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των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

18. Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

19. Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

20.  Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

21. Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης» 

 

Β) Οι αποφάσεις: 

 

1. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

2. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

3. Υ.Α.13289/15 (ΦΕΚ 1716 Β/17-08-2015) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών 

και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου»  

4. Υ.Α. Π1/3306 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) περί «Εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξη τους στο 

Ενιαίο Πρόγραµµα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)» 

5. Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03)  «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 

πετρελαίου θέρμανσης» 

6. Αποφ. Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-5-2017 

«Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης»). 

7. Αποφ. Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. αρ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 /Β΄/07-06-2017),με θέμα: «Ανάθεση 

άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» 

στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης». 

8. Απόφαση Συντονιστή για την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης προσφορών με αρ.πρωτ. οικ. 2920/18-01-17 (ΑΔΑ: 6ΓΥΠΟΡ1Υ-ΞΔΥ) 

9. To αρίθμ. πρωτ. οικ. 61335/18-09-2017 (ΑΔΑΜ:17REQ001955080) Εσωτερικό Σημείωμα- 

Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών,Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων  

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

10. Η απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. (εγκεκριμένο αίτημα) με αρ.πρωτ.οικ.3902/02-10-17 περί 

προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:17REQ002023490, ΑΔΑ:7ΚΝ7ΟΡ1Υ-3Υ8), 

11. Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. με αρ.πρωτ.οικ. 66026/05-10-2017 (ΑΔΑ:ΨΔ88ΟΡ1Υ-ΟΥΤ) περί 

έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος 

12. Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. με αρ.πρωτ.οικ. 67620/11-10-2017 (ΑΔΑ:Ω9Κ1ΟΡ1Υ-Ψ7Ζ) περί 

προκήρυξης  του διαγωνισμού του θέματος 

 

Γ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 

το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

 



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

 

Τεύχος Διακήρυξης 10/17 για την προμήθεια εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2018 
7 

 

 

 

2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Επωνυμία/NUTS ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ NUTS EL51-EL52 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΡΩΣΣΙΔΗ 11 

Πόλη Έδρας-NUTS/ Ταχυδρομικός Κωδικός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-NUTS 522,Τ.Κ. 54655 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2313 309437,151 

Φαξ 2310 424346 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tpdy@damt.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Νικήτας Γεώργιος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.damt.gov.gr 

 

Η ΑΔΜ-Θ είναι Kεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση Η κύρια 

δραστηριότητα της είναι: ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης, η Διαχείριση 

θεμάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και πολιτογράφησης, η Διαχείριση θεμάτων χορήγησης, 

ανανέωσης, απόρριψης, ανάκλησης αδειών διαμονής, η διαχείριση, εποπτεία και εκκαθάριση 

ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών, η εξειδίκευση γενικών κατευθύνσεων 

και εφαρμογή οδηγιών περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής, προστασία και 

αξιοποίηση υδάτινων πόρων, ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εργαστηριακός 

έλεγχος υλικών δημοσίων έργων και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων και η εποπτεία, προστασία και 

εκμετάλλευση δασών και δασικών εκτάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και εξάλειψης 

πυρκαγιών, σύνταξη δασικών χαρτών, θέματα αναδασμού, εποικισμού, αλιείας και γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων. 

 

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα 
απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη δηλαδή την Δευτέρα 
13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15.00, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 92 και 96 του Ν.4412/16 καθώς και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών σε οποιαδήποτε περίπτωση κριθεί σκόπιμο. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία, μέσω του 
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013. 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η  ημερομηνία διεξαγωγής είναι η Παρασκευή 17/11/2017 ώρα 11.00 π.μ. Διαδικτυακή πύλη 
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www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Μ. – Θ. έτους 2018, σύμφωνα 

με την απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. με αρ.πρωτ.οικ.3902/02-10-17 περί προέγκρισης ανάληψης 

υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:17REQ002023490, ΑΔΑ:7ΚΝ7ΟΡ1Υ-3Υ8) 

 

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή 
προμηθευτών για την προμήθεια εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών  
(CPV:31710000-6, 48700000-5) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης.  
Εκτιμώμενη συνολική αξία Εκατόν Εξήντα Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Οκτώ Ευρώ και Εβδομήντα 
Λεπτών (160.758,70 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Εκατόν Είκοσι Εννέα Χιλιάδων Εξακοσίων 
Σαράντα Τεσσάρων Ευρώ και Έντεκα Λεπτών (129.644,11€) χωρίς Φ.Π.Α. 
 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της χαμηλότερης τιμής και συγκεκριμένα βάσει της συνολικά χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής 

σε ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία (Α ή Β ή Γ ή Δ) ειδών. 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για μία ή περισσότερες ή και για 

όλες κατηγορίες (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ «Εξοπλισμός και είδη πληροφορικής – λοιπά είδη», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 

«Ψηφιακά Πολυλειτουργικά», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ «Εγκατάσταση – υποστήριξη συστήματος ασφάλειας και 

προστασίας δικτύου», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ «Αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση – εγκατάσταση σε νέο 

hardware του IP Τηλεφωνικού Κέντρου Call Manager») , ωστόσο για το σύνολο των ειδών κάθε 

κατηγορίας.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από το 
αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Γ΄παρ. 1 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ),, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών 
 

Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης με τον Ανάδοχο μέχρι 31.10.2018.  

Οι παραδόσεις του εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να γίνονται 

εφ΄άπαξ ή τμηματικά. Η παράδοση του εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών 

θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί.Τα είδη πρέπει 

να παραδίδονται με τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι 

κατάλληλη για τη μεταφορά τους, ο δε προμηθευτής θα ευθύνεται για την καλή ποιότητα και 

καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των ειδών 

μέχρι τον τόπο προορισμού 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου θα γίνεται με ευθύνη της ανά Υπηρεσία αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής 

Παραλαβής που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.  
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Η ανά κατηγορία και είδος προϋπολογισθείσα δαπάνη καθώς και η περιγραφή των υπό προμήθεια 
ειδών περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
 

       ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - Εξοπλισμός και είδη πληροφορικής – λοιπά είδη       

α/α Είδος Τεμάχια 
Ενδεικτική 
τιμή σε € 

Προϋπολογισμένη 
δαπάνη σε € με 

ΦΠΑ 

1 
Πλήρες Υπολογιστικό σύστημα (Η/Υ  με λειτουργικό Windows 10 Pro 64bit GR ή 
αντίστοιχο και οθόνη ≥ 18,5") 22 700 15400 

2 Η/Υ με λειτουργικό Windows 10 Pro 64bit GR ή αντίστοιχο 39 600 23400 

3 Ισχυρός Η/Υ με λειτουργικό Windows 10 Pro 64bit GR ή αντίστοιχο 18 870 15660 

4 Οθόνη ≥ 18,5" 2 100 200 

5 Οθόνη ≥ 23,5" 62 130 8060 

6 Εκτυπωτής 28 220 6160 

7 Πολυμηχάνημα 7 210 1470 

8 Άδεια για λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro GR 32-bits 10 175 1750 

9 Άδεια για λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro GR 64-bits 10 175 1750 

10 Έγχρωμος εκτυπωτής 5 1250 6250 

11 Φορητός Η/Υ 3 900 2700 

12 Μνήμη RAM DDR2 1GB 10 23 230 

13 Μνήμη RAM DDR2 2GB 10 35,5 355 

14 Μνήμη RAM DDR3 2GB 10 16,5 165 
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15 Μνήμη RAM DDR3 4GB 10 34 340 

16 Καλώδιο δικτύου UTP 5m 50 1,1 55 

17 Καλώδιο δικτύου UTP 7m 50 1,8 90 

18 Καλώδιο δικτύου UTP 10m 50 2 100 

19 Κουλούρα καλώδιο UTP 100m 1 20 20 

20 Πρίζα δικτύου U/UTP RJ45 100 5,5 550 

21 Σκληρός δίσκος Η/Υ 500GB 10 37 370 

22 Φις γραμμής τηλεφώνου 100 0,05 5 

23 Τροφοδοτικό Η/Υ 500W 15 17,5 262,5 

24 Κάρτα γραφικών PCI Express 1GB 15 31 465 

25 Κάρτα δικτύου RJ45 10 6 60 

26 Tester δικτύου – τηλεφώνου 1 16 16 

27 Ανεμιστήρας για κουτί 10 2 20 

28 USB stick 64GB 20 30 600 

29 Καθαριστικό σπρέι επαφών 3 2,5 7,5 

30 Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης μικρό 1 0,3 0,3 

31 Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης μεγάλο 1 0,4 0,4 

32 Μπαταρίες λιθίου 20 0,5 10 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

  
86.521,70 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
69.775,56 
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  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - Ψηφιακά Πολυλειτουργικά       

α/α Είδος Τεμάχια 
Ενδεικτική 
τιμή σε € 

Προϋπολογισμένη 
δαπάνη σε € με 

ΦΠΑ 

1 
Ψηφιακό Πολυλειτουργικό (Φωτοαντιγραφικό – Δικτυακός Εκτυπωτής – Έγχρωμος 
Σαρωτής) μεσαίας ταχύτητας 3 2700 8100 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

  
8.100,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
6.532,26 

     

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - Εγκατάσταση – υποστήριξη συστήματος ασφάλειας και 

προστασίας δικτύου δεδομένων       

α/α Είδος Τεμάχια 
Ενδεικτική 
τιμή σε € 

Προϋπολογισμένη 
δαπάνη σε € με 

ΦΠΑ 

1 Εξοπλισμός ασφάλειας και προστασίας δικτύου δεδομένων 2 4650 9300 

2 Μεταγωγέας δεδομένων (switch) 2 5000 10000 

3 
3ετής αδειοδότηση για συνεχείς ενημερώσεις  όλου του λογισμικού, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων προστασίας IPS, AMP και URL filtering 2 4500 9000 

4 Εργαλείο για εγκατάσταση λογισμικού σε περιβάλλον εικονοποιημένων μηχανών 1 400 400 

5 Άδεια για σύνδεση SSL VPN client 25 13 325 

6 Μονοετής εγγύηση του κατασκευαστή για το υλικό και το λογισμικό 1 2100 2100 

7 Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και προσαρμογής του εξοπλισμού 1 2000 2000 

8 Μονοετές συμβόλαιο υποστήριξης ασφάλειας δικτύου 1 1000 1000 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

  
34.125,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
27.520,16 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ - Αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση – εγκατάσταση σε νέο 

hardware του IP Τηλεφωνικού Κέντρου Call Manager        

α/α Είδος Τεμάχια 
Ενδεικτική 
τιμή σε € 

Προϋπολογισμένη 
δαπάνη σε € με 

ΦΠΑ 

1 Εξυπηρετητής (server) ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του λογισμικού 2 6600 13200 

2 
Τροφοδοσία 240VAC, 50Hz, με διπλά τροφοδοτικά σε διάταξη υψηλής 
διαθεσιμότητας (1U C-Series Rack Server) 2 615 1230 

3 Διάθεση UCL Starter Bundle (35 Enhanced και 35 VM άδειες) 1 350 350 

4 Αναβάθμιση υφιστάμενων αδειών χρήστη τύπου Basic UCL 64 19 1216 

5 Αναβάθμιση υφιστάμενων αδειών χρήστη τύπου Essential UCL 445 8 3560 

6 Μονοετής εγγύηση του κατασκευαστή για το υλικό 2 500 1000 

7 
Μονοετής υποστήριξη του κατασκευαστή για συνεχείς ενημερώσεις όλου του 
λογισμικού 1 5256 5256 

8 Υπηρεσίες εγκατάστασης νέων Callmanagers 1 1000 1000 

9 Υπηρεσίες αναβάθμισης και μεταφοράς Callmanagement σε νέο cluster 1 1600 1600 

10 Μονοετές συμβόλαιο υποστήριξης  τηλεφωνικού κέντρου 1 3600 3600 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

  
32.012,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
25.816,13 

     

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

  
160.758,70 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
129.644,11 
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6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

  Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί: 

 

 
 Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθούν:  

 

 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, 
 

 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του Ν. 
4412/16) σε εφημερίδες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του Ν.3548/2007 και περιλαμβάνονται 
στην αριθ. 13289/7.8.2015 (ΦΕΚ 1716/Β/17.8.2015) Απόφαση Υπουργού Επικρατείας όπως ισχύει 
και συγκεκριμένα: 

 στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και  «ΛΟΓΟΣ», 

 στην ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Ν. Θεσσαλονίκης),  

 

 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Νομαρχιακό Τύπο θα καταβάλλονται σε περίπτωση 

κατακύρωσης, από τον ανάδοχο που ανακηρύχθηκε με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών. (παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007).  

 
 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

 Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.damt.gov.gr  στην διαδρομή : Ανακοινώσεις/Διαγωνισμοί 

 Επίσης, περίληψή της θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου της έδρας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Καθηγητή Ρωσσίδη 11,Τ.Κ. 54655 Θεσ/νίκη) 

 Τέλος, η περίληψη και η διακήρυξη θα κοινοποιηθούν στο στο Εμπορικό και Βιομηχανικό, καθώς 

και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για ενημέρωση των μελών τους. 

 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
 
 

I. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 

κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, 

των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 

1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

 
II. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση:  
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 είτε μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

 είτε στο δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στη διεύθυνση 

www.damt.gov.gr, όπου θα αναρτηθεί,  

 είτε στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

κάνοντας αναζήτηση είτε με τον ΑΔΑΜ είτε στις διακηρύξεις της Α.Δ.Μ.-Θ. 

 

III. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως και το πολύ έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά. 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο σε 
μορφή pdf το οποίο θα περιλαμβάνει το κείμενο των ερωτημάτων. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματκών πληροφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα εξετάσει ερωτήματα 
που θα έχουν υποβληθεί με άλλον από τον ως άνω τρόπο ή που το επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 
αρχείο τους δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης. 

Λήψη πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. 

(Πληροφορίες: Γιώργος Νικήτας, Ελένη Αβραμίδου,Ευγενία Γαλανού τηλ: 2313 309-437,151,388,419,    

e-mail: tpdy@damt.gov.gr). 

 

8. ΓΛΩΣΣΑ 
 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4412/16 οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η 
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, 
εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των 
προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα 
επί ποινή αποκλεισμού.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε μετο ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στηχώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
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επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και 
μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

 
 
9. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 
 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους   
 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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ΜΕΡΟΣ Β’ – 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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1 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ  
 Η παρούσα Διακήρυξη αρ. 10/2017 με τα Παραρτήματά της Β-ΣΤ:  (Β. Υπόδειγμα εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής, Γ.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Δ. Τεχνικές 
Προδιαγραφές Ε΄Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς),  

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Παράρτημα ΣΤ’ της παρούσας) το οποίο θα 
αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ και σε μορφή αρχείου doc μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του 
διαγωνισμού. 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 Το σχέδιο της σύμβασης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας 
 

 
2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
 
τα οποία ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες 
της μιας προσφοράς. 

2.2 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν νόμιμα την δραστηριότητα της εμπορίας ή διακίνησης των υπό προμήθεια ειδών.  
  

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
Επαγγελματικά,Εμπορικά και Βιομηχανικά ή άλλα κατά τόπους αντίστοιχα Επιμελητήρια. 

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη 
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
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3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 
3.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 
4412/16 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: (άρθρο 73 
Ν.4412/2016) 

 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται 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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 
(ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
3.2 Επίσης,αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική 
ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
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υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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. 

 
3.3 Τέλος, η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 

 
α) εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16,  
β)εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 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 μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79, 
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
η) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 
ακεραιότητα του. 
θ)Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των 
παραγράφων 3.1 έως 3.3 ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα 
κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.  

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

 
 
3.4 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 3.1 και 3.3: 
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Μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). 
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση  
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 
 

3.5 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

 
 
4  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από κάθε προσφέροντα ή υποψήφιο, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα από 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο για να 
διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

4.1 Κύρια Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 

Ο οικονομικός φορέας κατά την υποβολή προσφορών υποβάλλει ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, με 
ποινή αποκλεισμού, μαζί με την Προσφορά του στον (υπο)φάκελο* «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
-Τεχνική προσφορά», σύμφωνα με το ν. 4412/16 (Α'147) και το άρθρο 11 της 
Π1/2390/2013(Β'2677) Υπουργικής Απόφασης "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)" : 
 
 

I. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 
(Α' 147) που ορίστηκε με την απόφαση 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β') 
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
(Α'75), 

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), το ΤΕΥΔ που αφορά στον διαγωνισμό χρησιμοποιώντας  

είτε  α) το σχετικό έγγραφο του παραρτήματος Δ’ είτε β) το αρχείο μορφής .doc που θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.Θ μαζί με την παρούσα διακήρυξη.  

 

Σχετικά με τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ σημειώνονται τα εξής: 

 

 Θα συμπληρωθούν τα μέρη II και ΙΙΙ και VI υποχρεωτικά 

Στην ενότητα «Τμήματα» του μέρους II θα συμπληρωθεί επί ποινή απορρίψεως η/οι 

κατηγορία/ες ειδών για την οποία δίνεται η προσφορά 

 

 Στο μέρος IV θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά: το πεδίο 1 του Τμήματος Α «Καταλληλότητα», 

δεν απαιτείται η συμπλήρωση άλλων πεδίων στο μέρος IV. 
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 Επίσης δεν απαιτείται η συμπλήρωση του μέρους V 

 

 Το ΤΕΥΔ υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά από το φυσικό/α πρόσωπο/α τα οποία είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δηλαδή: α) όλοι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.)  

β) όλοι οι διαχειριστές και ομόρυθμοι εταίροι των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και γ) ο 

πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). 

 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση 

υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ., υπογράφουν στο Μέρος VI «Τελικές Δηλώσεις» του ίδιου ΤΕΥΔ και 

όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα 

 

Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά 

με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 

4250/2014. 

 

II. Εγγύηση συμμετοχής 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, για κάθε προσφορά ξεχωριστά στο διαγωνισμό ποσού ίσου 
με το 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας1  χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα έχει συνταχθεί 
με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, και στην παράγραφο 4.4.1 
της παρούσας Διακήρυξης και σύμφωνα με το υπόδειγμα του σχετικού Παραρτήματος της 
Διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή.  

Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά 
με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 
4250/2014.  

4.2 Δικαιολογητικά Προσωρινού Μειοδότη 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»),ειδοποιείται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 
να υποβάλλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται πιο κάτω, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε 
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Προσωρινού Μειοδότη», εντός δε τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
αντίγραφα σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/14) στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή 
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να 

                                                        
1 Ως προϋπολογισθείσα αξία εννοείται το ποσό που αναλογεί στο σύνολο των ειδών της κατηγορίας για την οποία υποβάλλεται 
προσφορά. 
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τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

4.2.1 Φυσικά πρόσωπα: 
 

1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 3.1 
της παρούσας: 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 
καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 3.1 της παρούσας 
Διακήρυξης: 
 

2. Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 3.3  
σημείο β της παρούσας: 
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
3. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 3.2 

της παρούσας: 
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι  
 
τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. σχετικά με: 

 

 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, (κύριας και επικουρικής),δηλαδή τόσο των 
ιδίων των εργοδοτών όσο και του προσωπικού που ενδεχομένως απασχολούν   

 τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  
 

4. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 3.3 
της παρούσας: 
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.3.3 εκτός της περίπτωσης β’ 
λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 73 παράγραφος 4 περιπτώσεις α,γ-θ του Ν.4412/16).  
 

5. Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 3.5 της 
παρούσας: 
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016  
 

6. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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7. Επίσης προς απόδειξη της νομιμότητας της εκπροσώπησης και ανάλογα με την νομική μορφή 

θα πρέπει να υποβληθούν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 
 
 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα ως άνω είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου αυτά δεν καλύπτουν τα αναφερόμενα στην παρ. 3.1, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη 
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις, ενώ θα υποβάλονται υποχρεωτικά με τα 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση 
σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη 
Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης 
αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

4.2.2 Τα νομικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ημεδαπά: 
  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς 
και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 3.1 της παρούσας Διακήρυξης 
 

 Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομισθεί:  
 

α) για όλους τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και β) για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε.), 
 

2. Τα δικαιολογητικά των σημείων 2 και 6 της παραγράφου 4.2.1 

3. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των σημείων 4 και 5 της παραγράφου 4.2.1 οι οποίες υποβάλλονται 
από τους ως άνω διαχειριστές και εκπροσώπους των εταιρειών 
 

4. Τα πιστοποιητικά του σημείου 3 της  παραγράφου 4.2.1. Ειδικότερα όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης  

 Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν 
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους 
όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και οι Ιδιωτικές 
Κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.)  θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

 

5. Επίσης προς απόδειξη της νομιμότητας της εκπροσώπησης θα πρέπει να υποβληθούν κατά 
περίπτωση: 
 
Επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεων 
αυτού, νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

 

Τεύχος Διακήρυξης 10/17 για την προμήθεια εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2018 
25 

 

τροποποιήσεις αυτών.  
Παραστατικά και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του Πρόεδρου και του  
Διευθύνοντος Συμβουλίου της Α.Ε., καθώς και των υπολοίπων προσώπων που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, 
αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών 
ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 
Επισημαίνεται ότι επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία, στο 
μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό 
Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια ́ και 7β.12 του Ν. 1892/1990 (A’ 101/1990). 

 

4.2.3 Οι συνεταιρισμοί αλλοδαποί ή ημεδαποί 
 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 4.2.1 
 

2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ο ́τι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 

4.2.4 Οι Ενώσεις /Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά  
 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κα ́θε Προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ένωση / κοινοπραξία. 
 

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής 
στην Ένωση – Σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Με το 
ίδιο έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Σύμπραξης θα είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της Σύμβασης.  

 
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της Ένωσης 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 
µε την ίδια τιµή.  
 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 
 
Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου. 
 

4.4. Εγγυήσεις 
 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄ 
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να 
εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. Σε 
περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν  και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το 
ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 
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4.4.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του  Ν. 4281/14, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, και προσκομίζουν αυτήν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδοθείσα από νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη στην 
Ελλάδα Τράπεζα ή το ΤΣΜΕΔΕ, ή από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες - μέλη της Ε.Ε., ή 
στις χώρες της Ε.Ζ.Ε.Σ., ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενη, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί στην 
ελληνική γλώσσα, από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική, σύμφωνα με το άρθρο 454 του 
Κ.Πολ.Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, ποσού ίσου με το 1% επί της συνολικά 
προϋπολογισθείσας δαπάνης της προσφερόμενης ανά κατηγορία ειδών, ως τέτοια νοείται η 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε κατηγορίας ειδών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ «Εξοπλισμός και είδη 
πληροφορικής – λοιπά είδη», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ «Ψηφιακά Πολυλειτουργικά», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 
«Εγκατάσταση – υποστήριξη συστήματος ασφάλειας και προστασίας δικτύου», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ 
«Αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση – εγκατάσταση σε νέο hardware του IP Τηλεφωνικού Κέντρου 
Call Manager») για την οποία κατατίθεται η προσφορά.  

Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπολείπεται και στο 

ελα ́χιστο από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 1%.  

Σε περίπτωση Ένωσης - Σύμπραξης, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να καλύπτει την 
ευθύνη όλων των κοινοπραττούντων, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα αυτής, αλληλεγγύως. 
Στην περίπτωση αυτή μπορούν να υποβληθούν πάνω από μία (1) εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
υπέρ όλων των συμμετεχόντων στην Ένωση - Σύμπραξη, με συνολικό ύψος το ζητούμενο. 

- Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει τα 
κάτωθι στοιχεία: 

- Την ημερομηνία έκδοσης  

- Τον εκδότη 

- Την Αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 
– Θράκης 

- Τα στοιχεία της Διακήρυξης: Διακήρυξη αρ. 10/2017: «Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος 
Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής  
και επικοινωνιών τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης (Α.Δ.Μ. – Θ.), για το έτος 2018» 

- Τον αριθμό της εγγύησης 

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

- Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

- Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.  

(Σημειώνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που απαιτείται βάσει της παρούσας 
Διακήρυξης. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια 
την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής). 

- Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διηζήσεως. 
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ΙΙ. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό αυτής ολικά 
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Εφόσον η εγγυητική δεν περιλαμβάνει όλους τους ανωτέρω όρους και στοιχεία, κρίνεται και 
επιστρέφεται ως απαράδεκτη και ο προσφέρων δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον Προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε  η 
προμήθεια επιστρέφεται: 

1) στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

2) στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης 
επ' αυτών, και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 
έως 78 του Ν.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

4.4.2  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72  του  Ν. 4412/16, ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, 
(μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Επιπλέον προσκομίζει την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία 
που διενεργεί το διαγωνισμό  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην ως άνω παρ.4.4.1 του 
μέρους Β’ της παρούσας διακήρυξης και επιπροσθέτως τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας 
Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
ειδών και ύστερα από την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, τυχόν παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου που σχετίζονται με την παραλαβή.  

Στην περίπτωση Ένωσης προσώπων οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης. 

Σε περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, 
που αναγράφονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και του υποδείγματος του οικείου 
Παραρτήματος της παρούσας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της [ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι 
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διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσμου. 

Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο 
εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και 
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 
 

5 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
 

Για την υποβολή προσφορών στο διαγωνισμό η οποία γίνεται ηλεκτρονικά οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr )  ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής:  

 
Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται,  μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας »,  την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του)  ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

 
 Όσοι  από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)  που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet  της Γενικής Γραματείας Πληροφοριακών Συστημ-
άτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ι dentification  Number)  και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.  
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,  εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγρα-
ατισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προηθειών.  

 Οι  οικονομικοί φορείς –  χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:   

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμένη με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική.  
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,  στα οποία να δηλώνεται /  αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,  προσκομιζόμενα εντός τριών (3)  
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)  στην αρμ-
όδια υπηρεσία. 

  
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες Ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος,  όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.  Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί,  ο υποψήφιος 
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και 
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προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
 

5.1Ισχύς Προσφορών 
 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακών ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται (ηλεκτρονικά με τον παρεχόμενο από το 
σύστημα τρόπο), εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη 
και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως 
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης 
διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των 
αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι 
προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, [Σε περίπτωση επισπευσμένης 
διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 και την παρ. 7 του άρθρου 28, η 
προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες] 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών . 

5.2Πρoσφερόμεvη τιμή  
 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται  
κατωτέρω: 

 

 Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
μικρότερο του πέντε.  

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

 
Η τιμή μονάδος θα ειναι σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 
κάθε είδους δαπανών  
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Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που καθορίζει η διακήρυξη καθώς και κάθε 
άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ) καθώς 
και όλα τα έξοδα έως την παράδοση των υλικών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, βαρύνει τον 
προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

 
Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν 
νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς. 

5.3Περιεχόμενο προσφορών 
 

i.Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

       *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής 
διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού 

 
ii.Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του,ο προσφέρων οφείλει, σύμφωνα με τη 
σχετική δυνατότητα που του παρέχεται από το σύστημα, να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Εάν ένας οικονομικός φορέας προχωρήσει στη ενέργεια 
αυτή αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που 
της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι 
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές 
των προσφορών.Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, 
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν 
γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.Γενικά, το δικαίωμα πρόσβασης στα 
έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α 34). 
 

iii.Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή 
απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 

 
1. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 

 
2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  δηλαδή τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Πινάκων του 
οικείου Παραρτήματος της παρούσας. Ειδικότερα, θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνονται:  

 

 Συμπληρωμένη τεχνική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη ( θα χρησιμοποιηθεί 
υποχρεωτικά το σχετικό αρχείο .doc με το όνομα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που 
περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές του οικείου Παραρτήματος της παρούσας.  Η 
τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει τις απαντήσεις στις τεχνικές απαιτήσεις και κατά 
περίπτωση συμπληρωμένη  την στήλη των παραπομπών με σημειωμένες τις σελίδες 
τεχνικών φυλλαδίων ή άλλων συναφών εγγράφων. 
 
Επίσης, θα συμπληρωθούν υποχρεωτικά και οι απαιτήσεις των τεχνικές προδιαγραφών 
της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
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ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.  

 
Επιπλέον θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει 
τη χώρα προέλευσης των ειδών προσφέρει 

 Υπεύθυνη δήλωση σε όποια σημεία αυτό προβλέπεται από τον πίνακα 
τεχνικών προδιαγραφών  
 

Τέλος, και σε περίπτωση που γίνεται αναφορά από τον προσφέροντα σε αυτά στην 
τεχνική προσφορά, θα υποβληθούν τα σχετικά με τις πιστοποιήσεις έγγραφα, τεχνικά 
φυλλάδια κ.τ.λ. 
 
Ειδικά για τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που τυχόν υποβληθούν, αυτά θα πρέπει 
να φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα 
απαιτηθεί η επικύρωσή τους από δικηγόρο και θα γίνονται δεκτά απλά 
φωτοαντίγραφα τους τα οποία όμως υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 
τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου. 
 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

 
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, 
υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 
προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
iv.Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: 

 
α) Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό ψηφιακά υπογεγραμμένη, η οποία θα 
πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη 
oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς όπως παράγεται από το σύστημα. Συγκεκριμένα: 

 

 Η προσφερόμενη τιμή δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ και πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια 
από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα 
ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.  

 Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ως και κάθε 
άλλης επιβάρυνσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
παρούσας.Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψιν το κριτήριο κατακύρωσης. 

  Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας 
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
 

β) Συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο μορφής .pdf με την ονομασία «ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Αυτό θα αναφέρει το κόστος ανά είδος αλλά και ανά κατηγορία/ες 
για την/τις οποία/ες υποβάλλεται η προσφορά. Για τη δημιουργία του οι οικονομικοί φορείς θα 
χρησιμοποιήσουν απαραιτήτως το αρχείο μορφής .doc που θα αναρτηθεί μαζί με τα υπόλοιπα 
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έγγραφα της διακήρυξης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, με την περιγραφή «ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». το ίδιο πρότυπο περιλαμβάνεται και στην παρούσα ως παράρτημα. 

 
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο) 
φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν 
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της 
τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

 
v.Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια 
του διαγωνισμού, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες , επί ποινή απορρίψεως εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους , σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις 
περιγραφής του διαγωνισμού και της αναθέτουσας αρχής εντός του οποίου περιέχονται δύο (2) 
σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:  

 
Α)«Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου 
Περιέχει τα έντυπα και δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής,τεχνικά φυλλάδια, έγγραφα πιστοποιήσεων,κ.τ.λ..  
 
Β) «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
Περιέχει τα έντυπα και δικαιολογητικά που αφορούν την οικονομική προσφορά και ιδίως: 
 

Υποχρεωτικά ψηφιακό οπτικό δίσκο που θα περιέχει συμπληρωμένο το αρχείο doc της οικονομικής 
προσφοράς και θα ταυτίζεται με το ηλεκτρονικά υποβληθέν. 

 
Σε κάθε υποφάκελλο περιλαμβάνεται διαβιβαστικό στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Ο δε σφραγισμένος φάκελος παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία 
με απόδειξη βέβαιας χρονολογίας. 

 
vi.Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων 

από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά 
αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και 
για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 
74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την 
αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η 
ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων 
που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια 
πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η 
εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη,ανακαλείται αμέσως. 

 
vii. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την 
κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
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στο σύστημα. 
 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 – 2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  

 
viii.Υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό αποκλειστικά σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους 

φακέλους (χωρίς δηλαδή να έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 
σύστημα)  δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές τέτοιου είδους που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν 
στην Υπηρεσία δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

 
ix.Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ζητήσει την ακύρωση όρου της διακήρυξης βάσει του Ν. 4412/2016, 

ή εφόσον έχουν απορριφθεί οι σχετικές προσφυγές, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

 
x.Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο (άρθρο 102 του Ν.4412/16). Από αυτές τις διευκρινίσεις, λαμβάνονται υπόψη 
μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 
όργανο. 

 
xi.Αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον 

αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η τεχνική προδιαγραφή – απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 
xii.Αvτιπρoσφoρές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’ – 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

1.1 Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 
 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της δηλαδή 
η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» κατά την ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», 
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 

1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
 

Μετά την κατά περίπτωση ολοκλήρωση της προσκόμισης και των εντύπων δικαιολογητικών της 
προσφοράς, πραγματοποιείται η ηλεκτρονική αποσφράγιση τους και η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο Σύστημα οργάνου της 
(Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
 
Ειδικότερα : 
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα α)του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και 
β)της  αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς που γίνεται σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων 
της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόδοχη/ απόρριψη των προσφορών, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου .  
γ) Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση που αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο ( σημεία α΄ και β΄) οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα 
αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί προδικαστικών προσφυγών (πργ. 3 του μέρους Γ’ της 
παρούσας.)  
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή  απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
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μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές .  
 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω τριών σταδίων επικυρώνονται με ξεχωριστές αποφάσεις του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ . 
 
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 4 
που ακολουθεί. 

 

1.3 Στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 
 
1.3.1 Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη 

απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
Απορρίπτονται ως απαράδεκτες (ενδεικτικά απαριθμούμενες περιπτώσεις) οι προσφορές 
που: 

 

 Έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (χωρίς να έχει 
πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ). Στην περίπτωση 
αυτή οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

 Στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή 
ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον 
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση ή συμπλήρωσή τους (μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της ΕΔΔ). 

 Που εμφανίζουν τιμές-οικονομικά στοιχεία σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής 
προσφοράς 

 Αποτελούν αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, θέτει όρο 
αναπροσαρμογής 

 Αποτελούν εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα 
της προμήθειας ή είναι υπό αίρεση 

 Δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη 

 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη 
 

1.3.2 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά το κριτήριο 
κατακύρωσης. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο που το πληρεί, εκ των 
συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 
περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση ύπαρξης δυο ή περισσότερων ισότιμων 
οικονομικών προσφορών, αυτών δηλαδή που έχουν την ίδια τιμή για την επιλογή αναδόχου 
διενεργείται κλήρωση στην οποία παρίσταται η ΕΔΔ μαζί με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς.Η κλήρωση μεταξύ ισότιμων προσφορών διενεργείται στην περίπτωση που κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,(άρθρο 
90 παρ.1 του Ν.4412/16). 

 
1.3.3 Έντυπα στοιχεία των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχvικής προσφοράς, δεν 
απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης 
απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων 
μέσων κατ΄ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

 
1.3.4 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 
ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, για την έκδοση 
απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή 
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πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του 
πρακτικού της ΕΔΔ για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού, στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία 
της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον 
πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν 
λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία 
για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών. 

 

1.4 Ανακήρυξη προσωρινού Αναδόχου-προσκόμιση και άνοιγμα δικαιολογητικών προσωρινού 
μειοδότη  

 
1.4.1 Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων από την Αναθέτουσα Αρχή επί της 
εκδοθείσας απόφασης για το στάδιο του ανοίγματος και της αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 
και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την, σε περίπτωση υποβολής 
τους, εξέτασή τους, ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε 
μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά προσωρινού μειοδότη», τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4.2 
του μέρους Β΄της παρούσας διακήρυξης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό.Όταν υπογράφονται από τον προσφέρονται φέρουν ψηφιακή υπογραφή,τυχόν 
απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης ή ελλείψεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο 
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
1.4.2 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού μειοδότη» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά 
και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν,δηλαδή 
όσων έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές. Η αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια 
ΕΔΔ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και διαδικασιών.  
1.4.3 Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
που αποσφραγίσθηκε. 
1.4.4 Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η 
Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα των 
δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη 
οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
1.4.5 Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση 
τελικής απόφασης. 
1.4.6 Εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού η οποία μαζί με το 
πρακτικό της σχετικής συνεδρίασης γνωστοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σε όλους 
τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 

 

1.5 Στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
 

Σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης σημειώνονται τα εξής: 
 

Αν ο προσωρινός Ανάδοχος: 
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Α) Προσκομίσει δικαιολογητικά από τον έλεγχο των οποίων διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή (παρ.3 άρθρου 103 Ν.4412/16) 
 

Β) Δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των προβλεπόμενων στην παρ. 4.2 της παρούσας δικαιολογητικών (παρ. 4 
άρθρου 103 Ν.4412/16) 

 
Γ) Προσκομίσει νομίμως και εμπροθέσμως τα παραπάνω δικαιολογητικά από τα οποία όμως, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του 
Ν.4412/16 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, (παρ.3 άρθρου 103 Ν.4412/16) 
 
Τότε: 
Κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 στην ως άνω περίπτωση Α, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής που είχε προσκομίσει και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου που περιγράφεται στην παρ. 5 του 
μέρους Α΄της παρούσας,χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες αντίστοιχα: α) δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, β) δεν υπέβαλε αληθή ή 
ακριβή δήλωση γ) δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής τότε η διαδικασία 
ματαιώνεται. 
 

1.6 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού-Έννομα αποτελέσματα απόφασης κατακύρωσης 
 

Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης από την Αναθέτουσα αρχή,αυτή κοινοποιείται μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της πλατφόρμας τους ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 που ακολουθεί, περί προδικαστικών προσφυγών. 

1.7 Ολοκλήρωση διαγωνισμού Υπογραφή σύμβασης (συμφωνητικού) 
 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
αποστέλλει ειδική έγγραφη πρόσκληση στον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση αυτής, υποβάλλοντας αρχικώς 
ηλεκτρονικά, μέσω μηνύματος δια της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου pdf, και στη 
συνέχεια εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο),την προβλεπόμενη 
από την παρούσα διακήρυξη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, ή προσέλθει 
χωρίς να υποβάλλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
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της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/2016. 

 
 
 

2. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Σχετικά με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
και Αξιολόγησης Προσφορών με αιτιολογημένη γνωμοδότηση, μπορεί να προτείνει: 
 

I. Κατακύρωση της προμήθειας για μεγαλύτερη ποσότητα σε ποσοστό που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό  (15%) ή για μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%). Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 50%, απαι-
τείται προηγούμενη αποδοχή από τον Προμηθευτή, (άρθρο 104 παρ.1 του Ν.4412/16). 

II. Ματαίωση είτε της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης είτε της διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ.1-2 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/16 και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου. 

III. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις, ακύρωση μερικώς της 
διαδικασίας ή ανάλογη αναμόρφωσή της ή επανάληψη από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη (παρ.3 άρθρου 106 του Ν.4412/2016) 

IV. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 
των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών (παρ.5 άρθρου 106 του Ν.4412/2016). 
 
 

 

3. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. 
 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου 
οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών  
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και 
στο Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α/ 4-05-2017)., το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση 
ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης 
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει 
στην οφειλόμενη ενέργεια.  
 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 
του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. 
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής . 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ . 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά . 

 

 
4. ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

4.1  Κατάρτιση-υπογραφή σύμβασης 
 

 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο 
προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα 
στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η 
οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν 
χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 
διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του. 

 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών.Ενδεικτικό κείμενο της Σύμβασης επισυνάπτεται ως παράρτημα στη Διακήρυξη. 
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει 
τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και 
για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, 
πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή 
προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην 
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Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. 
Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, 
εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να 
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 
συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

4.2  Εκτέλεση σύμβασης 
 

Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  οι διατάξεις του Ν.4412/2016, ii) οι όροι 
της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι 
ανάδοχοι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

 

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής ως 

ασήμαντο. 

 Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής µε τα οποία πιστοποιείται η οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.  

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

4.3  Παραλαβή-τρόπος παρακολούθησης-υλοποίησης σύμβασης  
 

Η παραλαβή και η παρακολούθηση της υλοποίησης της προμήθειας θα γίνεται από τις επιτροπές της 
παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και με τις διαδικασίες που προβλέπονται 208 του ίδιου 
Νόμου και τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής θα εκδίδονται εντός 5 ημερών από την παραλαβή του 
εκδιδομένου τιμολογίου.  
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της 
προμήθειας των υλικών. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο 
πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν,μέσα σε εύλογη προθεσμία.  

 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης 
 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν, ανεξαρτήτως της 
χρηματικής αξίας της, κάτι τέτοιο προβλέπεται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα 
αρχικά έγγραφα αυτής. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν 
και δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της 
σύμβασης. 

 

 

5. ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

i.Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν με απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016: 
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 Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί. 

 Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε τα προς προμήθεια είδη μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

 
ii.Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του 
Προμηθευτή θα κρατούνται από το λογαριασμό του Προμηθευτή στο φορέα,θα βεβαιούνται ως Δημόσιο 
έσοδο και θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση Ένωσης 
Προσώπων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

 
iii.Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

 

 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη των 
Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, 
δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματά του που 
προκύπτουν από αυτή 

 
iv.Αν τα είδη φορτωθούν  ή αντικατασταθούν ( κατόπιν οριστικής απόρριψης με τη διαδικασία του άρθρου 

213 του Ν.4412/16),μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης η 
οποία χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/16, τότε ο προμηθευτής θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

v.Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 
των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από 
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.Η εν λόγω 
απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 

6. ΛΥΣΗ  – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

6.1 Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης (Άρθρο 133 Ν.4412/2016) 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγέλλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

 ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως 
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

 η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ενωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε.). 

6.2 Καταγγελία-διακοπή εκτέλεσης σύμβασης 
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Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής,  να 
καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν εάν ο Ανάδοχος: 
 

 Κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 
στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 

 Δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 

 Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως 
γι΄αυτήν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση κατά 
την οποία ο Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών 
και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική 
έγγραφη ειδοποίησή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.Τα αποτελέσματα 
της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ 
αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται 
αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.Το συντομότερο δυνατό μετά 
την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους 
της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Προμηθευτή κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την 
Σύμβαση προς τον Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.  

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης µπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύµβαση, 
πριν από τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο, εφόσον 
προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών της 
(από αποθέματα άλλου δημόσιου φορέα ή δωρεές). Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο 
δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα.Δύναται, επίσης, να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού της 
προμήθειας εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. 

 Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Α.Δ.Μ.-Θ. σε περίπτωση καταργήσεως 
Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός αυτής ή αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει 
ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας ειδών που αφορά η παρούσα Διακήρυξη.Στη περίπτωση 
αυτή η εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες διακόπτεται με απόφαση της 
Αναθέτουσας αρχής. Επιπλέον ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του σε περίπτωση 
προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο. 
 

 

7. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Προμηθευτή θα γίνεται στο συνολικό ποσοστό της  αξίας των 
άπαξ ή τμηματικά παραδιδομένων ειδών μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους 
από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας, που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια. 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι: 

 

α) Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία με μέριμνα του 

Προμηθευτή) θεωρημένο για την κανονικότητα της τιμής από το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου 

& Τουρισμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 

β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και,  

γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ειδών. 

δ) Απόδειξη εξόφλησης των δημοσιεύσεων (για τους Νομούς για τους οποίους έχει 

εκδοθεί κατακυρωτική απόφαση. 
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Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω οικείων Τμημάτων της Δ/νσης 
Οικονομικού ΑΔΜΘ, με τη διαδικασία πληρωμής του Δημόσιου Λογιστικού. 
Στο καθαρό ποσό της αξίας των ειδών, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% και 8%, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/ 1994), και βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και 
συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Προμηθευτή. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών.  
 
Ειδικότερα επιβάλλονται οι εξής κράτησεις: 
 
 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (παρ. 7 του άρθρ 375 Ν. 
4412/16) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 
 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,( Α.Ε.Π.Π.) (παρ. 3 άρθρο 350 του 
Ν.4412/16, ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής σύμβασης.  

 
Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
Επίσης,με την επιφύλαξη της έκδοσης της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 επιβάλλεται κράτηση 
ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
 

 
 

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   
 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 
ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.  
Ο Προμηθευτής ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή  
αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα 
χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς και για τις 
τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις.  
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή και κάθε τρίτο, µε τον τρόπο 
που θα του υποδειχθεί.  
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τις Υπηρεσίες και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και 
ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη. 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προµήθεια των ειδών, 
που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης.  
 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα 
με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τη χώρα προέλευσης των ειδών που προσφέρει.Μετά τη 
σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και 
με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της 
Επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
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Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων υλικών και αποστολής στις Υπηρεσίες των 
νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Επιπλέον κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής της εν λόγω Υπηρεσίας μπορεί να του επιβληθεί 
πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο 
προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου είδους, κηρύσσεται έκπτωτος, 
με όλες τις νόμιμες συνέπειες.  
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής όλα τα 
εξουσιοδοτημένα, από την Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, 
παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς και 
αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή του Προμηθευτή. 
Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης, σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγή τους σε άλλο φορέα εκτός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή 
μερικώς η ανάγκη προμήθειας ειδών που αφορά η παρούσα ∆ιακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η 
εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Επιπλέον, ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής 
λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 
Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου ότι – σε κάθε περίπτωση – ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και 
αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση 
οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης. 

 
 
9.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την 
έγγραφη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

10.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή 
ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι 
αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 
αναφύονται μεταξύ τους.  
Η Αποκ.Διοικ.Μακ-Θράκης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, οι 
εκάστοτε διευκρινιστικές σχετικές οδηγίες του Υπ. Ανάπτυξης, καθώς και οι σχετικές οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΜΕΡΟΣ Δ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’- 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 (Α.Δ.Μ.–Θ.) 
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ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΑΡ.  .........../2018 

 

Προμήθειας εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών  για την κάλυψη των αναγκών 

των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για το έτος 2018. 

 

 

(Το παρόν σχέδιο είναι ενδεικτικό και μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού, δηλ. τον αριθμό των Προμηθευτών). 

 

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ....................., του μηνός…………………., του έτους 20….,ημέρα 

..................., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, μεταξύ 

 

Αφενός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, (εφεξής «Α.Δ.Μ.-Θ.»), ως «Αναθέτουσα Αρχή» που 

εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 544655, Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 997612629, Δ.Ο.Υ. Ζ’ 

Θεσσαλονίκης και συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ, 

Δρ. Ιωάννη Κ. Σάββα.  

και αφετέρου 

της εταιρείας ......................... με την επωνυμία «.............................................» που εδρεύει 

στην………………………… (περιοχή), ………………………………… (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, με Α.Φ.Μ. 

.................... & Δ.Ο.Υ. ......................, τηλ. ................., φαξ ..............., που συμβάλλεται 

νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον ......................... 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Ανάδοχος», 

 

και έχοντας υπόψη: 

 

Την αρ. πρωτ. ……………/20… απόφαση του απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ., με την οποία 

κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η «Προμήθεια» 

 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :  

 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της Σύμβασης – Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Με την παρούσα Σύμβαση, η Α.Δ.Μ.-Θ. αναθέτει στον Προμηθευτή, ο οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει 

να προμηθεύσει εξοπλισμό-λογισμικό πληροφορικής και επικοινωνιών , στην Α.Δ.Μ.Θ για την κάλυψη των  

                                       

         

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

   ......................... 2018 

  Αρ. πρωτ. .......... 
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αναγκών έτους 2018, συνολικού προϋπολογισμού ......................,  (συμπεριλαμβανομένου του 

 Φ.Π.Α.). Η προμήθεια του εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών  θα είναι σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

χχχχχχχχχ 

 

Η Α.Δ.Μ.Θ έχει το δικαίωμα αντικατάστασης ειδών με άλλα ισόποσης αξίας. 
 

Άρθρο 2 

Χρόνος Παράδοσης εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής  και επικοινωνιών 

1. Οι παραδόσεις του εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να γίνονται 

τμηματικά ή και εφ’άπαξ, χωρίς ο χρόνος παράδοσης να ξεπερνάει τις 31/10/2018.  

2. Η παράδοση του εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής  και επικοινωνιών θα γίνεται με έξοδα και 

ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί. Τα είδη πρέπει να παραδίδονται με τη 

συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη για τη μεταφορά τους, ο 

δε Ανάδοχος θα ευθύνεται για την καλή ποιότητα και καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει 

να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των ειδών μέχρι τον τόπο προορισμού 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει με τα είδη τις Υπηρεσίες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Ανάδοχος θα παραλείψει να παραδώσει τα είδη 

που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί 

αυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής κατ’ 

αυτής του ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή, 

θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση της 

Υπηρεσίας ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής της 

εκάστοτε Υπηρεσίας κατά του Αναδόχου για τον ίδιο λόγο. 

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια της Σύμβασης 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει με εξοπλισμό - λογισμικό πληροφορικής και επικοινωνιών τις 

Υπηρεσίες ……………………………… στην Πόλη ……………………………. από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

μέχρι 31/10/2018. 

Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 

σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη 

προμήθειας εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής  και επικοινωνιών που αφορά η παρούσα ∆ιακήρυξη, 

οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες διακόπτεται 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον, ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε 

περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 

Τέλος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης µπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύµβαση, πριν 

από τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο, εφόσον προκύπτουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των ανάγκων της (από αποθέματα άλλου 

δημοσίου φορέα ή δωρεές). Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και 

επικοινωνιών  στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
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ανά . 

 Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής µε τα οποία πιστοποιείται η 

οριστική και ποιοτική παραλαβή των ειδών.  

 Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 4 

Παραλαβή - Παρακολούθηση της Προμήθειας  

 

1. Η παρακολούθηση, παραλαβή και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα 

γίνεται με ευθύνη της ανά Υπηρεσία κατά άρθρο 221 παρ.11,εδαφ.β. του Ν.4412/2016 αρμόδιας 

Επιτροπής.Τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής θα εκδίδονται εντός 5 ημερών από την παραλαβή του 

εκδιδομένου τιμολογίου. 

2. Η παραλαβή ενεργείται στις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

- Θράκης σύμφωνα με τους όρους της. 

3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών  καλείται 

να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει κάποιο από τα προσφερόμενα είδη, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους 

της απόρριψης και γνωμοδοτεί για το αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  

5. Εφόσον κριθεί από την Επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του είδους δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα 

του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τότε με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα 

από την απόφαση της Α.Δ.Μ.-Θ., η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 

Ανάδοχο. 

7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη του διπλάσιου του συνολικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του παραπάνω χρονικού 

διαστήματος, ο Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

8. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

9. Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να απευθύνεται και εγγράφως προς τον Ανάδοχο, δίνοντας 

συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις. 

10. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της 

παράδοσης των αγαθών του. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον 
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Ανάδοχο πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν, μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται στο σχετικό 

έγγραφο. Ο  Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επανορθώνει για τα ελαττώματα ή τις παραλείψεις του 

μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η μη συμμόρφωση με τις εν λόγω παρατηρήσεις δύναται να οδηγήσει σε 

καταγγελία της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 5 

Αμοιβή Αναδόχου 

 

Η αμοιβή ορίζεται στο συνολικό ποσό των …………..Ευρώ (………€) χωρίς Φ.Π.Α. και …………..Ευρώ (………€)  

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

Άρθρο 6 

Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου 

 

Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών  

στον Ανάδοχο θα γίνεται μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την Επιτροπή 

Παραλαβής, που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

πληρωμή του Αναδόχου είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται με μέριμνα του Προμηθευτή στην αρμόδια Υπηρεσία)  

β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών και, 

δ) Απόδειξη εξόφλησης των δημοσιεύσεων, η οποία αποστέλλεται άπαξ (για τις κατηγορίες για τους 

οποίες έχει εκδοθεί κατακυρωτική απόφαση) 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου από το 
αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ., κατόπιν υποβολής του τιμολογίου στην Υπηρεσία της 
Α.Δ.Μ.Θ. που προμηθεύεται τα είδη. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθείται η διαδικασία του Δημόσιου 
Λογιστικού. 
 
Στο καθαρό ποσό της αξίας των υλικών και εργασιών, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% ή/και 
8% αντίστοιχα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/ 1994), και βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και 
συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Αναδόχου 
 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή 

άλλων Οργανισμών ειδικότερα επιβάλλονται οι εξής κρατήσεις:  

 

0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (παρ. 7 του άρθρ 375 Ν. 4412/16) 
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης 
 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,( Α.Ε.Π.Π.) (παρ. 3 άρθρο 350 του 
Ν.4412/16, ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής σύμβασης.  

 
Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
Επίσης,με την επιφύλαξη της έκδοσης της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 επιβάλλεται κράτηση 
ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
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καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. 

 

Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης ως ακολούθως: 

 

Ειδικός Φορέας Κ.Α.Ε. 
Αύξων αριθμός ανάληψης στο Βιβλίο Εγκρίσεων & 

Εντολών Πληρωμών της Α.Δ.Μ.Θ. 

99723/071 1723 χχχχ 

99723/071 1713 χχχχ 

 

 
Άρθρο 7  

Εγγυητική Επιστολή 
 

Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος καταθέτει με την υπογραφή της 
Σύμβασης την αριθ. ……………………ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Καλής Εκτέλεσης/ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ  
της ……………Τραπεζας ή ..…………, ποσού ………….Ευρώ (…………€), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό  5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  

 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την Οριστική Παραλαβή της 
Προμηθείας και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του.  

 
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής 
επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον 
Ανάδοχο.  
 
 

Άρθρο 8 

Εκχώρηση Απαιτήσεων  

 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

 

Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τα είδη να είναι άρτια, συσκευασμένα, χωρίς ελαττώματα 

και φθορές.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 

τις υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει σε αυτές οποιεσδήποτε αναφορές και 

πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή και κάθε τρίτο, µε τον 

τρόπο που θα του υποδειχθεί. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τις Υπηρεσίες, το χώρο υποδοχής των ειδών και την 

Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη. 

5. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή 
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αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, 

που θα χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει 

καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις. 

6. Οι δαπάνες επιστροφής στον Ανάδοχο των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στις Υπηρεσίες 

των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

7. Όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη που θα παρέχεται μετά την προμήθεια, θα τηρούνται 

οι όροι που προβλέπονται στην διακήρυξη και στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου 

8. Αν ο Ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου είδους, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επιπλέον, οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα, 

προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν ζηµιά ή επίπτωση στο περιβάλλον στην περιοχή και για το 

διάστηµα όπου πραγµατοποιείται η προμήθεια. 

9. Καθ΄όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής τους όλα τα 

εξουσιοδοτημένα, από την Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε 

κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν 

σε αυτούς και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή του Αναδόχου. 

10. Επίσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

11. Ο Ανάδοχος θα αντικαθιστά τα ελαττωματικά προϊόντα εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική 

ειδοποίησή του. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να αντικαταστήσει την εν λόγω 

ποσότητα εντός της ως άνω προθεσμίας, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας της 

υλικών για κάλυψη επειγουσών αναγκών από τρίτους και καταλογισμού στον Ανάδοχο της 

διαφοράς της δαπάνης. Εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερο από το 10% της 

ποσότητας του συγκεκριμένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του 

συγκεκριμένου κωδικού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα. 

12. Τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος. 

13. Αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων, κάθε Υπηρεσία διατηρεί όλα 

τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της εκάστοτε Υπηρεσίας κάθε ποσότητα 

προϊόντος που προμήθευσε, σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 

  

 

Άρθρο 10  

Κήρυξη Αναδόχου ως έκπτωτου-Κυρώσεις 

 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν με απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016: 

• Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί. 

• Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα είδη μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
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διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του Αναδόχου θα 
κρατούνται από το λογαριασμό του Αναδόχου στο φορέα,θα βεβαιούνται ως Δημόσιο έσοδο και θα 
εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων το 
πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

• Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη των 
Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. 

• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχει 
δικαίωμα να επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή 

Αν τα είδη φορτωθούν ή αντικατασταθούν  ( κατόπιν οριστικής απόρριψης με τη διαδικασία του άρθρου 
213 του Ν.4412/16),μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης η 
οποία χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/16, τότε ο Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος 
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 
207 του Ν.4412/2016.  

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από 

την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.Η εν λόγω απόφαση 

δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

Άρθρο 12 

Λύση Σύμβασης – Καταγγελία 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει 

μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

 ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως 

εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

 η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ενωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε.). 

 κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 

πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 

περιουσιακών του στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης. 

 ο  Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις 

προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, να καταγγείλει 

την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή 

ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας 

θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) 

εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας – Θράκης.. 

 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση 

διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 

εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 

θεραπευθείσα. 

 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία 

του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 

ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 

πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.  

Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου ότι – σε κάθε περίπτωση – ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και 
αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση 
οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά 
με την εκτέλεση της προβλεπόμενης στην παρούσα σύμβαση προμήθειας. 

 
 

 

Άρθρο 13 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 

1. H παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-2016), του Ν. 

3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010), του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014), τους όρους της με 

αριθ. 10/2017 Διακήρυξης και τους όρους προσφοράς του αναδόχου. 

 

2. H παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με 

αυτό.  

 

3. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών, από την 

εφαρμογή της παρούσας και αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ 

αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά, υπάγεται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δωσιδικία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.  

 
4. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τόσο η προσφυγή στα δικαστήρια όσο και η 

διαδικασία ενώπιον αυτών, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα 

συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συνεχίζουν με καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να 

ασκούν τα δικαιώματά τους με βάση τη Σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σα να μην 

είχαν προσφύγει στα δικαστήρια. 
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Άρθρο 14  

Εκπροσώπηση Αναδόχου 

 

Ως Εκπρόσωπος του Αναδόχου για το σύνολο της Σύμβασης ορίζεται ……………  

Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου γνωστοποιείται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και 

ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής.  

Ο Εκπρόσωπος ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται 

με τη Σύμβαση και είναι εξουσιοδοτημένος να διευθετεί για λογαριασμό του Ανάδοχο  οποιαδήποτε 

διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με 

τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Άρθρο 15 

Τροποποίηση της Σύμβασης  

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 

απαιτεί τη συναίνεση και των δύο συμβαλλομένων μερών.  

 

Άρθρο 16 

Συμβατικά Έγγραφα  

 

Τα συμβατικά έγγραφα ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και 

αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του Έργου και την 

εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή 

ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με την σειρά προτεραιότητας με την οποία 

παρατίθενται κατωτέρω:  

α) Η Σύμβαση  

β) Η αρ. ………….…… απόφαση κατακύρωσης του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ. 

γ) Η Διακήρυξη αρ. 10/2017 

δ) Η προσφορά του Αναδόχου  

Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από τις προδιαγραφές 

της Προμήθειας και την παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ’ ωφελεία της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

 

Άρθρο 17 

Γλώσσα  

 
1. Η Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.  
2. Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται στην Ελληνική 

γλώσσα.  
3. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων Φορέων και 

Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

Άρθρο 18 

Καλόπιστη Εφαρμογή της Σύμβασης  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να 
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περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά 

τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από κοινού 

ότι η Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αμφότεροι με καλή πίστη συμφωνούν για τις ενέργειες που 

απαιτούνται, προκειμένου να λύνονται τυχόν διενέξεις ή διαφορές.  

 

 

Άρθρο 19 

Παραίτηση Δικαιώματος 

 

Η μη άσκηση δικαιώματος από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

θεωρηθεί ως παραίτηση του συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στο μέλλον ή να 

θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του συμβαλλόμενου μέρους.  

 

 

Άρθρο 20 

Προηγούμενες Συμφωνίες  

 

Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών επί του 

ιδίου με την παρούσα αντικειμένου. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση 

της πραγματικής βούλησης των μερών για το συγκεκριμένο θέμα- αντικείμενο της Σύμβασης.  

Σε πίστωση της παρούσας, η Σύμβαση υπογράφεται από το ……………………………………., ενεργώντας εκ μέρους 

της Α.Δ.Μ.-Θ. και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σε τρία (3) αντίτυπα.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
   
 

                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ       ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Δ.Μ.Θ 
                   Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  
        

                                    
  
 

       Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ          
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’- 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ............... ….. ΕΥΡΩ 

ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 

ΘΡΑΚΗΣ (Α.Δ.Μ. – Θ.) ΕΤΟΥΣ 2018 

 

Ονομασία Τράπεζας ..............................  

Κατάστημα................................................………………………………………………………………………… 

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX) 

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

ΕΥΡΩ 

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

(Ολογράφως και αριθμητικά) 

 

Προς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Οικονομικού  Τμήμα 

Προμηθειών,Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων.  

 

•  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι κάθε εvστάσεως, δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως ως και των 

δικαιωμάτων μας εκ των άρθρων 853, 856, 866, 867 και 868 τoυ Ελληνικού Αστικού Κώδικα μέχρι του 

ποσού των (ολογράφως) ……………… € υπέρ της 

εταιρείας..............................................(Επωνυμία,ΑΦΜ,Δ/νση,Τηλ.) για τη συμμετοχή της στο 

διενεργούμενο διαγωνισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την προμήθεια 

εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής  και επικοινωνιών  για τις ανάγκες της ΑΔΜΘ έτους 2018 

σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. 10/2017 Διακήρυξή σας. 

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

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

• Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση ́ σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία απο ́ 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη 

η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

χαρτοσήμου. 

• Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
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• Η παρούσα ισχύει μέχρι ………/……/……….  

• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

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

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

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

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’- 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.10 /2017 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  …………………………………………………………… 

Δ/ΝΣΗ :……………………, Τ.Κ.:…………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ……………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ………………………………………………… 

 

Δηλώνουμε ότι με την παρούσα επιστολή  εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ……………………ευρώ (…€) υπέρ της 

Εταιρίας……. (Πλήρης επωνυμία,ΑΦΜ,διεύθυνση)  

Ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των εταιριών α)  (αναφέρονται: πλήρης επωνυμία, 

ΑΦΜ,οδός,αριθμός, Τ.Κ. και β) αναφέρονται: Πλήρης επωνυμία,ΑΦΜ,οδός,αριθμός Τ.Κ. 

Μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,ατομικά και για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας  

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης αρ.χχ./18  που αφορά στο διαγωνισμό της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που διεξήχθη στις ……/…./…… με αντικείμενο την «Ανάδειξη Προμηθευτή 

εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής  και επικοινωνιών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ. – Θ.,NUTS:EL 51-52) έτους 2018» σύμφωνα με 

την αρ. 10/17 Διακήρυξή σας συνολικής αξίας … ευρώ (….€) (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα 

με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι το ΦΠΑ)   

Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας 

ή με βάση έγγραφη εντολή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

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

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Επίσης, 

αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται η παρούσα. 

Η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση των προβλεπόμενων του πιο πάνω διαγωνισμού για τον 

οποίο εγγυόμαστε, μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
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μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

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

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι  31/01/19 

Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει υπαχθεί 

σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις (ή δηλώνουμε ομοίως με την 

παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση με τις 

εγγυητικές επιστολές). 

 

      Διατελούμε με τιμή, 

 

……………………. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου Τραπέζης) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’- 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

Τεύχος Διακήρυξης 10/17 για την προμήθεια εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2018 

 
64 

 
 

 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α  
 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΓΕΝΙΚΑ    

1 Τύπου Tower NAI   

2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

ΝΑΙ   

3 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην 
οποία θα αναφέρεται ρητά ότι είναι 
καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο, 
σύγχρονης τεχνολογίας (μοντέλο τελευταίας 
τριετίας) και ότι η κατασκευή και 
συναρμολόγηση των τμημάτων του Η/Υ έχει 
γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου 
κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001 

ΝΑΙ   

4 Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR NAI   

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    

5 Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 3 GHz   

6 Υποστήριξη στιγμιαίας αύξησης της 
ταχύτητας του επεξεργαστή  

Τουλάχιστον στα  
3,6 GHz 

  

7 Αριθμός πυρήνων ≥ 4 cores   

8 Επεξεργαστικά νήματα ≥ 4 threads   

9 Συνολική Cache ≥ 6 MB   

 ΜΝΗΜΗ    

10 Mέγεθος κεντρικής μνήμης ≥ 4 GB   

11 Μέγιστη επεκτάσιμη κεντρική μνήμη ≥ 16 GB   

12 Τύπος μνήμης DDR3 συχνότητας ≥ 1600 MHz   

13 DIMM slots ≥ 2   

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ    

14 Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων ≥ 1   

15 Χωρητικότητα δίσκου ≥ 500 GB   

16 Τεχνολογία δίσκου SATA III NAI   

17 Ταχύτητα δίσκου ≥ 7200 rpm   

18 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων 
σκληρών δίσκων 

≥ 2   

19 ΜΟΝΑΔΑ DVD+/-RW ΝΑΙ   

 I/O PORTS    

20 On-board Θύρες δικτύου Ethernet 
ταχύτητας 10/100/1000 

≥ 1   

21 Audio-In , Audio-Out , Microphone , NAI   
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Headphone 

22 I/O ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: PCI Express x16  ≥ 1   

23 I/O ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: PCI Express x1 ≥ 1   

24 Θύρες USB 2.0 ή 3.0 (τουλάχιστον  
2 μπροστά) 

≥ 6   

 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ    

25 Ισχύς ≤ 450 Watt   

 ΗΧΟΣ    

26 Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου ΝΑΙ   

27 Εσωτερικό ηχείο ΝΑΙ   

 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ    

28 Ενσωματωμένη ΝΑΙ   

29 Μοιραζόμενη Μνήμη ≥ 1 GB   

30 Έξοδοι σήματος : VGA, HDMI ΝΑΙ   

31 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΓΓΛΙΚΟ ΝΑΙ   

32 ΠΟΝΤΙΚΙ USB ΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΝΑΙ   

33 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

34 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΝΑΙ   

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ     

35 Windows 10 Pro 64bit GR ή αντίστοιχο ΝΑΙ   

36 Εγγύηση On-Site με αποκατάσταση εντός 
δύο εργάσιμων ημερών από τον 
κατασκευαστή 

≥ 3 έτη   

37 Αντικατάσταση προβληματικού εξοπλισμού 
με άλλον καινούργιο αντίστοιχων τεχνικών 
προδιαγραφών σε περίπτωση αδυναμίας 
αποκατάστασης επιβεβαιωμένης βλάβης 
εντός 7 εργάσιμων ημερών για το χρονικό 
διάστημα που διαρκεί η εγγύηση 

ΝΑΙ   

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΓΕΝΙΚΑ    

1 Τύπου Tower NAI   

2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

ΝΑΙ   

3 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην 
οποία θα αναφέρεται ρητά ότι είναι 
καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο, 
σύγχρονης τεχνολογίας (μοντέλο τελευταίας 
τριετίας) και ότι η κατασκευή και 
συναρμολόγηση των τμημάτων του Η/Υ έχει 
γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου 
κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001 

ΝΑΙ   

4 Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR NAI   

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    
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5 Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 3 GHz   

6 Υποστήριξη στιγμιαίας αύξησης της 
ταχύτητας του επεξεργαστή  

Τουλάχιστον στα  
3,9 GHz 

  

7 Αριθμός πυρήνων ≥ 4 cores   

8 Επεξεργαστικά νήματα ≥ 8 threads   

9 Συνολική Cache ≥ 8 MB   

 ΜΝΗΜΗ    

10 Mέγεθος κεντρικής μνήμης ≥ 8 GB   

11 Μέγιστη επεκτάσιμη κεντρική μνήμη ≥ 32 GB   

12 Τύπος μνήμης DDR3 συχνότητας ≥ 1600 MHz   

13 DIMM slots ≥ 2   

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ    

14 Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων ≥ 1   

15 Χωρητικότητα δίσκου ≥ 1 TB   

16 Τεχνολογία δίσκου SATA III NAI   

17 Ταχύτητα δίσκου ≥ 7200 rpm   

18 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων 
σκληρών δίσκων 

≥ 2   

19 ΜΟΝΑΔΑ DVD+/-RW ΝΑΙ   

 I/O PORTS    

20 On-board Θύρες δικτύου Ethernet 
ταχύτητας 10/100/1000 

≥ 1   

21 Audio-In , Audio-Out , Microphone , 
Headphone 

NAI   

22 I/O ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: PCI Express x16  ≥ 1   

23 I/O ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: PCI Express x1 ≥ 1   

24 Θύρες USB 2.0 ή 3.0 ποσότητα (τουλάχιστον 
2 μπροστά) 

≥ 8   

 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ    

25 Ισχύς ≤ 450 Watt   

 ΗΧΟΣ    

26 Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου ΝΑΙ   

27 Εσωτερικό ηχείο ΝΑΙ   

 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ    

28 Ενσωματωμένη ΝΑΙ   

29 Μοιραζόμενη Μνήμη ≥ 1 GB   

30 Έξοδοι σήματος : VGA, HDMI ΝΑΙ   

31 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΓΓΛΙΚΟ ΝΑΙ   

32 ΠΟΝΤΙΚΙ USB ΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΝΑΙ   

33 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

34 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΝΑΙ   

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ     

35 Windows 10 Pro 64bit GR ή αντίστοιχο ΝΑΙ   

36 Εγγύηση On-Site με αποκατάσταση εντός 
δύο εργάσιμων ημερών από τον 
κατασκευαστή 

≥ 3 έτη   

37 Αντικατάσταση προβληματικού εξοπλισμού 
με άλλον καινούργιο αντίστοιχων τεχνικών 

ΝΑΙ   
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προδιαγραφών σε περίπτωση αδυναμίας 
αποκατάστασης επιβεβαιωμένης βλάβης 
εντός 7 εργάσιμων ημερών για το χρονικό 
διάστημα που διαρκεί η εγγύηση 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18,5" 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Οθόνη     

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

2 

Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα 
αναφέρεται ρητά ότι είναι καινούργιο, όχι 
ανακατασκευασμένο, σύγχρονης τεχνολογίας 
(μοντέλο τελευταίας τριετίας) και ότι η κατασκευή 
έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή 
με πιστοποίηση ISO 9001 

ΝΑΙ   

3 Τεχνολογία LED   

4 Διαγώνιος ≥18,5"   

5 Ανάλυση ≥1366 x 768   

6 Αναλογία διαστάσεων 16:9   

7 Βήμα κουκίδας ≤0,3 mm   

8 Φωτεινότητα ≥200 cd/m²   

9 Χρόνος Απόκρισης ≤8 ms   

10 Αριθμός χρωμάτων  
≥16.7 εκ. 
χρώματα 

  

11 Γωνία θέασης 170/160 ή καλύτερη ΝΑΙ   

12 Είσοδοι σήματος : VGA, HDMI ΝΑΙ   

13 Κατανάλωση ρεύματος ≤23 W   

14 Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας ΝΑΙ   

15 
Αξεσουάρ σύνδεσης με την κάρτα γραφικών του 
Η/Υ για έξοδο σήματος 

ΝΑΙ   

16 Καλώδιο τροφοδοσίας    

17 Ενσωματωμένα Ηχεία στην οθόνη ΝΑΙ   

18 Πρότυπα συμμόρφωσης – Πιστοποίηση : CE, TCO ΝΑΙ   

19 Εγγύηση Onsite ≥ 2 έτη    
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 23,5" 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Οθόνη     

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

2 
Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα 
αναφέρεται ρητά ότι είναι καινούργιο, όχι 
ανακατασκευασμένο, σύγχρονης τεχνολογίας 

ΝΑΙ   
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(μοντέλο τελευταίας τριετίας) και ότι η κατασκευή 
έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή 
με πιστοποίηση ISO 9001 

3 Τεχνολογία LED   

4 Διαγώνιος ≥23,5"   

5 Ανάλυση ≥1920 χ 1080   

6 Αναλογία διαστάσεων 16:9   

7 Βήμα κουκίδας ≤0,3 mm   

8 Φωτεινότητα ≥200 cd/m²   

9 Χρόνος Απόκρισης ≤8 ms   

10 Αριθμός χρωμάτων  
≥16.7 εκ. 
χρώματα 

  

11 Γωνία θέασης 170/160 ή καλύτερη ΝΑΙ   

12 Είσοδοι σήματος : VGA, HDMI ΝΑΙ   

13 Κατανάλωση ρεύματος ≤20 W   

14 Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας ΝΑΙ   

15 
Αξεσουάρ σύνδεσης με την κάρτα γραφικών του Η/Υ 
για έξοδο σήματος 

ΝΑΙ   

16 Καλώδιο τροφοδοσίας ΝΑΙ   

17 Ενσωματωμένα Ηχεία στην οθόνη ΝΑΙ   

18 Πρότυπα συμμόρφωσης – Πιστοποίηση : CE, TCO ΝΑΙ   

19 Εγγύηση Onsite ≥ 2 έτη    

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

ΝΑΙ   

2 

Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην 
οποία θα αναφέρεται ρητά ότι είναι 
καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο, 
σύγχρονης τεχνολογίας (μοντέλο τελευταίας 
τριετίας)  και ότι η κατασκευή έχει γίνει σε 
εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με 
πιστοποίηση ISO 9001 

ΝΑΙ   

3 Τεχνολογία  εκτύπωσης Μόνο Laser    

4 Μέγεθος χαρτιού Α4   

5 Εκτύπωση Μονόχρωμη   

6 Ταχύτητα  ασπρόμαυρης εκτύπωσης σε Α4 
≥22 
σελίδες/λεπτό 
(ppm) 

  

7 Ταχύτητα εκτύπωσης 1ης  σελίδας 
≤ 9 
δευτερόλεπτα 
(seconds) 
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8 Ανάλυση εκτύπωσης σε μαύρο ≥ 1200x1200 dpi   

9 Μνήμη (ενσωματωμένη) ≥ 128 MB   

10 Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 500 Mhz   

11 Κλειστό συρτάρι χαρτιού (paper tray) ≥ 200 φύλλα   

12 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ   

13 
Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε  σελίδες (Duty 
Cycle) 

≥ 30.000 
σελ./μήνα 

  

14 
Κάθε συσκευή να συνοδεύεται από επιπλέον  
toner γνήσιο του κατασκευαστή (πέραν του 
αρχικά εγκατεστημένου toner) 

ΝΑΙ   

15 Σύνδεση Ethernet  ΝΑΙ   

16 Εγγύηση ≥1 έτος    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
(Εκτυπωτής – Σαρωτής – Αντιγραφικό - Φαξ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

2 

Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία 
θα αναφέρεται ρητά ότι είναι καινούργιο, όχι 
ανακατασκευασμένο, σύγχρονης τεχνολογίας 
(μοντέλο τελευταίας τριετίας)  και ότι η 
κατασκευή έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου 
κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001 

ΝΑΙ   
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3 Τεχνολογία  εκτύπωσης Μόνο Laser   

4 Λειτουργίες 
PRINTER, 
SCANNER, 
COPIER, FAX 

  

5 Κλειστό συρτάρι χαρτιού (paper tray) ΝΑΙ   

6 Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης σε Α4 
≥ 20  
σελίδες/λεπτ
ό (ppm) 

  

7 Ταχύτητα εκτύπωσης 1ης  σελίδας 
≤ 8  
δευτερόλεπτ
α (seconds) 

  

8 Ταχύτητα φωτοαντιγραφής 
≥ 20  
σελίδες/λεπτ
ό (ppm) 

  

9 Ανάλυση εκτύπωσης 
≥ 600x600 
dpi 

  

10 Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 500 Mhz   

11 Mνήμη ≥ 256 MB     

12 Κλειστό συρτάρι χαρτιού (paper tray) ≥ 150  φύλλα   

13 Μέγεθος σελίδας Α4   

14 
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (duplex 
printing option) 

ΝΑΙ   

15 Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων (ADF) ΝΑΙ   

16 Έγχρωμη σάρωση ΝΑΙ   

17 
Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε  σελίδες (Duty 
Cycle) 

≥ 8.000  
σελ./μήνα 

  

18 
Κάθε συσκευή να συνοδεύεται από επιπλέον  
toner γνήσιο του κατασκευαστή (πέραν του 
αρχικά εγκατεστημένου toner) 

ΝΑΙ   

19 Σύνδεση Ethernet  ΝΑΙ   

20 Εγγύηση ≥1 έτος   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

ΝΑΙ   

2 

Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην 
οποία θα αναφέρεται ρητά ότι είναι 
καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο, 
σύγχρονης τεχνολογίας (μοντέλο τελευταίας 
τριετίας) και ότι η κατασκευή έχει γίνει σε 
εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με 
πιστοποίηση ISO 9001 

ΝΑΙ   

3 Τεχνολογία  εκτύπωσης Μόνο Laser    

4 Μέγεθος χαρτιού A3, A4   

5 Εκτύπωση Έγχρωμη   

6 
Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης 
εκτύπωσης 

≥20 
σελίδες/λεπτό 
(ppm) 
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ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Λειτουργικό σύστημα Windows     

1 Άδεια Windows 10 Pro GR ΝΑΙ   

2 32 bits ΝΑΙ   

     

 Λειτουργικό σύστημα Windows     

1 Άδεια Windows 10 Pro GR ΝΑΙ   

2 64 bits ΝΑΙ   

     

 Μνήμη RAM DDR2 1GB    

1 Τεχνολογίας DDR2 ΝΑI   

2 Χωρητικότητας  1GB ΝΑI   

3 Χρονισμός  ≥ 800Mhz ΝΑI   

     

 Μνήμη RAM DDR2 2GB    

1 Τεχνολογίας DDR2 ΝΑI   

2 Χωρητικότητας  2GB ΝΑI   

3 Χρονισμός  ≥ 800Mhz ΝΑI   

     

 Μνήμη RAM DDR3 2GB    

1 Τεχνολογίας DDR3 ΝΑI   

2 Χωρητικότητας  2GB ΝΑI   

3 Χρονισμός  ≥ 1600Mhz ΝΑI   

     

 Μνήμη RAM DDR3 4GB    

1 Τεχνολογίας DDR3 ΝΑI   

2 Χωρητικότητας  4GB ΝΑI   

7 
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας 
(ασπρόμαυρη ή έγχρωμη) 

≤ 17 sec   

8 Ανάλυση εκτύπωσης  ≥ 600x600 dpi   

9 Μνήμη (ενσωματωμένη) ≥ 192 MB   

10 Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 500 Mhz   

11 Κλειστό συρτάρι χαρτιού (paper tray) ≥ 200 φύλλα   

12 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΟΧΙ   

13 
Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε  σελίδες (Duty 
Cycle) 

≥ 10.000 
σελ./μήνα 

  

14 
Κάθε συσκευή να συνοδεύεται από επιπλέον  
toner γνήσιο του κατασκευαστή (πέραν του 
αρχικά εγκατεστημένου toner) 

ΝΑΙ   

15 Σύνδεση Ethernet  ΝΑΙ   

16 Εγγύηση ≥1 έτος    
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3 Χρονισμός  ≥ 1600Mhz ΝΑI   

     

 Καλώδιο δικτύου UTP 5m    

1 Κατηγορία CAT5e   

2 Μήκος 5m   

     

 Καλώδιο δικτύου UTP 7m    

1 Κατηγορία CAT5e   

2 Μήκος 7m   

     

 Καλώδιο δικτύου UTP 10m    

1 Κατηγορία CAT5e   

2 Μήκος 10m   

     

 Κουλούρα καλώδιο UTP 100m    

1 Κατηγορία CAT5e   

2 Μήκος 100m   

     

 Πρίζα δικτύου U/UTP RJ45    

1 Κατηγορία  CAT5e   

2 Επιτοίχια ΟΧΙ   

3 Τύπος καλωδίου U/UTP   

4 Τύπος μηχανισμού RJ45   

5 Τύπος στερέωσης Κουμπωτό   

     

 Σκληρός δίσκος Η/Υ 500GB    

1 Διαστάσεις : 3,5"  ΝΑI   

2 Εσωτερικός ΝΑI   

3 Χωρητικότητας  500GΒ ΝΑI   

4 SATAIII ΝΑI   

5 Ταχύτητα : 7200rpm ΝΑI   

6 Cache: 64MB ΝΑI   

     

 Φις γραμμής τηλεφώνου    

1 Τύπος RJ11   

2 Pins 4   

     

 Τροφοδοτικό Η/Υ 500W    

1 Ισχύς 500W   

2 Προστασία από βραχυκύκλωμα ΝΑΙ   

3 Προστασία από υπέρταση/υπόταση ΝΑΙ   

     

 Κάρτα γραφικών PCI Express 1GB    

1 Interface PCI Express 2.0  ΝΑΙ   

2 Μνήμη 1GB ΝΑΙ   

3 Συχνότητα μνήμης 1600MHz ΝΑΙ   

4 Τύπος μνήμης 64bit DDR3 ΝΑΙ   

5 Input / Output : VGA, DVI, HDMI ΝΑΙ   

     

 Κάρτα δικτύου RJ45    

1 Ενσύρματη ΝΑΙ   
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2 Υποδοχή σύνδεσης RJ45   

3 Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 10/100 Mbps   

     

 Tester δικτύου – τηλεφώνου    

1 Έλεγχος καλωδίων RJ11 ΝΑΙ   

2 Έλεγχος καλωδίων RJ45 ΝΑΙ   

3 Χειροκίνητη & αυτόματη λειτουργία ΝΑΙ   

     

 Ανεμιστήρας για κουτί Η/Υ    

1 Διάσταση 8cm ΝΑΙ   

2 Ταχύτητα 2500RPM ΝΑΙ   

     

 USB stick 64GB    

1 Σύνδεση USB 3.0 ΝΑΙ   

2 Χωρητικότητα 64GB   

3 Ταχύτητα ανάγνωσης ≥150MB/sec   

     

 Καθαριστικό σπρέι επαφών    

1 Χωρίς λάδι ΝΑΙ   

2 Μέγεθος 400ml ΝΑΙ   

     

 Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης μικρό    

1 Δοκιμή τάσης 100V-500V  ΝΑΙ   

2 Μήκος ≥135mm ΝΑΙ   

     

 Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης μεγάλο    

1 Δοκιμή τάσης 100V-1000V  ΝΑΙ   

2 Μήκος ≥180mm ΝΑΙ   

     

 Μπαταρίες λιθίου    

1 3V CR20332 ΝΑΙ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

 (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ – ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ) 
ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο 

ΝΑΙ   

2 Υπεύθυνη δήλωση του ΝΑΙ   
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προμηθευτή στην οποία θα 
αναφέρεται ρητά ότι είναι 
καινούργιο, όχι 
ανακατασκευασμένο, σύγχρονης 
τεχνολογίας (μοντέλο τελευταίας 
τριετίας) και ότι η κατασκευή 
έχει γίνει σε εργοστάσιο 
επώνυμου κατασκευαστή με 
πιστοποίηση ISO 9001 

  Εκτυπωτής      

3 Τεχνολογία εκτύπωσης Laser   

4 Έγχρωμη εκτύπωση ΟΧΙ    

5 Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 ≥ 23 σελ./λεπτό    

6 Ανάλυση (ποιότητα εκτύπωσης) ≥ 600 x 600 dpi    

7 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη   

  Λειτουργία αντιγραφής     

8 Πολλαπλά αντίγραφα 1-999   

9 Ταχύτητα α/μ  αντιγραφής  ≥ 23 σελ./λεπτό   

10 Χρόνος πρώτου αντιγράφου ≤ 7 δευτερόλεπτα   

  Λειτουργία σάρωσης     

11 Ανάλυση έγχρωμης σάρωσης ≥ 300 dpi   

12 Ταχύτητα σάρωσης ≥ 40 α/μ   

  Γενικά χαρακτηριστικά     

13 Μέγεθος χαρτιού Α3, Α4   

14 Χωρητικότητα χαρτιού 
≥ 600 φύλλα (2χ250 + 
Bypass 100 φύλλων) 

  

15 Χρόνος προθέρμανσης ≤ 25 δευτερόλεπτα   

16 Συνδεσιμότητα 
USB    

Ethernet    

17 Μνήμη RAM ≥ 1 GB    

18 Σκληρός δίσκος ≥ 200 GB   

19 Επεξεργαστής  ≥ 600 MHz   

20 Οθόνη αφής ΝΑΙ    

21 
Ροδάκια μετακίνησης 
μηχανήματος 

ΝΑΙ   

22 Πρόσθετες λειτουργίες 
Scan to email/folder    

Scan to USB/SD   

23 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(επίσκεψη, επιδιόρθωση βλάβης, 
καθαρισμός, service και 
ελαττωματικά εξαρτήματα) 

≥ 2 έτη    

24 

Δωρεάν διάθεση / τοποθέτηση 
εξαρτημάτων -αναλωσίμων 
(toner, φούρνος, drum, 
developer, waste toner) 

έως 50.000 αντίγραφα   
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

 

25 

Υπεύθυνη δήλωση του 
προμηθευτή ότι είναι καινούργιο, 
όχι ανακατασκευασμένο, να έχει 
πιστοποίηση CE, να είναι 
ψηφιακό και μοντέλο της 
τελευταίας τριετίας, με βεβαίωση 
για το έτος κατασκευής 

NAI   

26 

Μαζί με την προσφορά να 
κατατεθεί και το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ISO του 
κατασκευαστικού οίκου του 
προτεινόμενου εξοπλισμού 
καθώς και το πιστοποιητικό ISO 
9001 (για πωλήσεις, προώθηση, 
συντήρηση, και τεχνική 
υποστήριξη συστημάτων 
αυτοματισμού γραφείου, 
αναλωσίμων υλικών και 
ανταλλακτικών) της επίσημης 
αντιπροσώπου εταιρίας του 
κατασκευαστή στην ελληνική 
αγορά 

NAI   

27 

Να προσφερθεί η δυνατότητα 
επισκευής του μηχανήματος 
εντός 48 ωρών ή σε εξαιρετική 
περίπτωση που αυτό δεν 
καθίσταται δυνατό, να προταθεί 
λύση προκειμένου η υπηρεσία να 
μπορεί να λειτουργεί 

NAI   

28 

Να αναφερθεί ο χρόνος κατά τον 
οποίο η εταιρία θα μπορεί να 
υποστηρίζει το εν λόγω 
μηχάνημα (service και 
ανταλλακτικά) 

NAI   

29 

Να δοθούν λεπτομερή στοιχεία 
για την τεχνική υποδομή της 
εταιρείας σχετικά με το 
παρεχόμενο service 

NAI   

30 
Drivers εκτύπωσης για Windows 
10, 8.1, 8, 7, Vista 

NAI   

31 
Όλα τα απαραίτητα καλώδια 
σύνδεσης 

NAI   

32 Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια NAI   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Λειτουργία μη βασισμένη σε ευρέως 
διαδεδομένες γενικής χρήσης πλατφόρμες 
λειτουργικών συστημάτων 

ΝΑΙ   

2 Αριθμός συσκευών σε σύνδεση 
active/standby χωρίς την ανάγκη επιπλέον 
αδειών/λογισμικού/εξοπλισμού 

2   

3 Να αναφερθεί Τύπος – Κατασκευαστής – 
Σειρά – Μοντέλο 

ΝΑΙ   

4 Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα ΝΑΙ   

5 Να διαθέτει διεπαφές Gigabit Ethernet ανά 
συσκευή 

≥ 8   

6 Μνήμη DRAM ανά συσκευή ≥ 8 GB   

7 Μνήμη Flash ανά συσκευή ≥ 8 GB   

8 Μέγιστο Throughput του κόμβου Firewall ≥ 1,8 Gbps   

9 Το ζεύγος πρέπει να μπορεί να λειτουργεί 
σε Active/Standby  

NAI   

10 Μέγιστο Throughput του κόμβου με 
application control (AVC) ανά συσκευή 

≥ 850 Mbps   

11 Μέγιστο Throughput του κόμβου με 
application control (AVC) και Intrusion 
Prevention (IPS) ανά συσκευή 

≥ 450 Mbps   

12 Next Generation IPS sizing throughput [440 
byte HTTP] 

≥ 300 Mbps   

13 Υποστήριξη Αριθμού ταυτόχρονων 
συνδέσεων IPSEC site to site ανά συσκευή 

≥ 300   

14 Υποστήριξη Αριθμού ταυτόχρονων 
συνδέσεων SSL VPN client ανά συσκευή 

≥ 300   

15 Προσφερόμενος αριθμός ταυτόχρονων  
συνδέσεων SSL VPN client 

≥ 25   

16 Ελάχιστος υποστηριζόμενος αριθμός VLANs 
ανά συσκευή 

≥ 100   

17 Αρχιτεκτονική Stateful Inspection για κάθε 
συσκευή 

ΝΑΙ   

18 Υποστήριξη IPv4 και IPv6 για κάθε συσκευή ΝΑΙ   

19 Δυνατότητα transparent λειτουργίας (L2 
firewall) 

ΝΑΙ   

20 Υποστήριξη στατικής ή δυναμικής 
δρομολόγησης με static routes, RIP, OSPF, 
EIGRP ή BGP πρωτοκόλλου για κάθε 
συσκευή 

ΝΑΙ   

21 Υποστήριξη LACP για κάθε συσκευή ΝΑΙ   

22 Δυνατότητα διασύνδεσης για κάθε συσκευή 
του firewall με Active Directory, LDAP 

ΝΑΙ   

23 Υποστήριξη για κάθε συσκευή κανόνων 
ελέγχου πρόσβασης (Access Control Rules): 

ΝΑΙ   
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 Έλεγχος εισερχόμενης και εξερχόμενης 
κίνησης 

 Κανόνες ανά VLAN 

 Κανόνες ανά χρήστη 

 Ομαδοποίηση κανόνων 

 Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση 
κανόνων 

24 Υποστήριξη για κάθε συσκευή παθητικής 
αναγνώρισης (profiling) των χρηστών, των 
δικτυακών συσκευών, τις επικοινωνίες 
μεταξύ virtual machines,  αναγνώριση των 
hosts, του λειτουργικού O.S των 
υπολογιστών, των applications 
Vulnerabilities 

ΝΑΙ   

25 Υποστήριξη για κάθε συσκευή αναγνώρισης 
εφαρμογών και εφαρμογή διαφορετικής 
πολιτικής ανά εφαρμογή / χρήστη 

ΝΑΙ   

26 Υποστήριξη για κάθε συσκευή 
ενσωματωμένου μηχανισμού εντοπισμού και 
αποτροπής επιθέσεων Intrusion Prevention 
για την αποτροπή threat τόσο γνωστών όσο 
και αγνώστων (known and unknown threats) 

ΝΑΙ   

27 Υποστήριξη για κάθε συσκευή 
αυτοματοποιημένης προτεινόμενης 
πολιτικής και υπογραφών IPS ανάλογα με το 
προστατευμένο δίκτυο για να εμποδίσει τις 
αναδυόμενες επιθέσεις 

ΝΑΙ   

28 Υποστήριξη για κάθε συσκευή δημιουργίας 
custom signatures από τον διαχειριστή 

ΝΑΙ   

29 Να είναι δυνατή για κάθε συσκευή η 
 δημιουργία διαφορετικής πολιτικής IPS για 
διαφορετική κίνηση ανάμεσα σε 
διαφορετικά source/destination 

ΝΑΙ   

30 Για κάθε συσκευή οι υπογραφές του IPS θα 
πρέπει να ανανεώνονται τακτικά και 
αυτόματα, με πρόβλεψη του κατασκευαστή 
του εξοπλισμού ασφαλείας, ώστε να 
προστατεύουν ουσιαστικά από νέες απειλές 

ΝΑΙ   

31 Για κάθε συσκευή υποστήριξη ανάλυσης της 
επίπτωσης κάθε απειλής (Impact Analysis) 
με διαχωρισμό των απειλών σε 
διαφορετικές κατηγορίες  

NAI   

32 Υποστήριξη ενσωματωμένου μηχανισμού 
εντοπισμού και αποτροπής malware τόσο 
γνωστών όσο και αγνώστων (known and 
unknown malwares) 

NAI   

33 Υποστήριξη malware inspection για αρχεία 
nested μέσα σε  archives (για παράδειγμα 
.zip  or .rar) 

NAI   

34 Υποστήριξη sandboxing NAI   

35 Υποστήριξη URL filtering  NAI   

36 Να έχει ομαδοποιημένες κατηγορίες NAI   
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φίλτρων URL και ιστότοπων 

37 Κάθε συσκευή θα συνεργάζεται με άλλες 
συσκευές του δικτύου για 
αποτελεσματικότερη προστασία, 
συνεργασία μέσω open APIs με εφαρμογές 
τρίτων κατασκευαστών όπως vulnerability 
management systems, security information 
and event management (SIEM) applications, 
network access control (NAC) κλπ 

ΝΑΙ   

38 Κάθε συσκευή θα διατηρεί σε πραγματικό 
χρόνο λίστα με όλα τα hosts, applications, 
connections και χρήστες  

ΝΑΙ   

39 Για κάθε συσκευή υποστήριξη Συσχετισμού 
απειλών με user, device, service και 
application για κάθε συσκευή  

ΝΑΙ   

40 Για κάθε συσκευή δυνατότητα point-point 
και απομακρυσμένης σύνδεσης VPN 
(Remote Access VPN) με την χρήση 
λογισμικού Client 

ΝΑΙ   

41 Για κάθε συσκευή υποστήριξη 
κρυπτογράφησης δεδομένων με χρήση 
αλγορίθμου Triple-DES (168-bit) και ΑΕS 
(128, 192, και 256-bit) 

ΝΑΙ   

42 Για κάθε συσκευή υποστήριξη VPN Client 
πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων με 
κατ΄ελάχιστον Windows, MAC OS και Linux 
VPN Clients 

ΝΑΙ   

43 Για κάθε συσκευή υποστήριξη Mobile Clients 
(π.χ iPhone, Android κ.α) 

ΝΑΙ   

 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GUI)    

44 Το λογισμικό θα πρέπει να εγκαθίσταται σε 
υποδομή εικονοποιημένων μηχανών. Η 
εγκατάσταση / παραμετροποίηση θα γίνει 
από τον Ανάδοχο  

NAI   

45 Να έχει δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης 
μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI) και 
μέσω γραμμής εντολών (CLI) 

ΝΑΙ   

46 Να υποστηρίζει μηχανισμό παραγωγής 
αναφορών σε επίπεδο Χρήστη, εφαρμογής, 
ips events 

ΝΑΙ   

47 Να υποστηρίζει την δημιουργία 
Customizable dashboard με custom και 
template-based reports 

ΝΑΙ   

48 Να υποστηρίζει προκαθορισμένες αναφορές 
που να μπορούν να γίνουν scheduled 

NAI 
 

  

49 Η εφαρμογή διαχείρισης πρέπει να 
υποστηρίζει τον συσχετισμό συμβάντων 
(correlation) 

ΝΑΙ   

50 Η εφαρμογή διαχείρισης πρέπει να 
υποστηρίζει Open APIs για την διασύνδεση 
με λύσεις άλλων κατασκευαστών log 
management, security information and 

ΝΑΙ   
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event management (SIEM), trouble 
ticketing, and patch management 

51 Η εφαρμογή διαχείρισης πρέπει να 
υποστηρίζει λογαριασμούς ανάλογα με το 
ρόλο του διαχειριστή 

   

52 Μέσω του γραφικού περιβάλλοντος να είναι 
άμεση η ενημέρωση για την κατάσταση 
λειτουργίας των επί μέρους λειτουργιών και 
διεργασιών 

ΝΑΙ   

 ΕΓΓΥΗΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    

53 Να συνοδεύεται από μονοετή εγγύηση (με 
αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα) του κατασκευαστή για το λογισμικό 
και το υλικό. Να δοθούν τα σχετικά από τον 
κατασκευαστή αποδεικτικά στοιχεία, όταν 
αυτά γίνουν διαθέσιμα, και σε κάθε 
περίπτωση πριν την προσωρινή παραλαβή 
του έργου 

ΝΑΙ   

54 Να συνοδεύεται από τις κατάλληλες άδειες 3 
ετών, για συνεχείς ενημερώσεις όλου του 
λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των 
δυνατοτήτων προστασίας IPS, AMP και URL 
filtering 

ΝΑΙ   

55 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 
προσαρμογή του υπό προμήθεια εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

56 Να συνοδεύεται από μονοετές συμβόλαιο 
υποστήριξης ασφάλειας δικτύου, διάρκειας 
τουλάχιστον 10 ωρών 

ΝΑΙ   

57 Η προσφερόμενη τεχνική υποστήριξη 
(περιλαμβάνεται και η παροχή και 
εγκατάσταση νέων 
ενημερώσεων/αναβαθμίσεων 
λογισμικού/drivers) θα παρέχεται από 
κατάλληλα πιστοποιημένα πρόσωπα από 
τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 
 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Να αναφερθεί Τύπος – Κατασκευαστής – 
Σειρά – Μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Αρχιτεκτονική    

2 Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα ΝΑΙ   

3 Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου 
επικοινωνίας (Backplane bandwidth) (Gbps) 

≥ 176 Gbps   

4 Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων   ≥ 130 Mbps   
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5 Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM ≥ 4GB   

6 Υποστηριζόμενη μνήμη Flash ≥ 2GB   

7 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC 
διευθύνσεων για Bridging και Filtering για 
όλο το switch 

≥ 32000   

8 Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων 
(ενσωματωμένα κατά την παράδοση του 
εξοπλισμού): 
Ethernet IEEE 802.3 (10BaseΤ), Fast 
Ethernet IEEE 802.3u (100BaseTX) 
Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT, 
IEEE 802.3z 1000BaseX. Υποστήριξη Gigabit 
Ethernet θυρών τύπου 1000Base-SX, 
1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX και 
1000BaseT 
Υποστήριξη θυρών τύπου Coarse 
Wavelength-Division Multiplexing (CWDM) 

ΝΑΙ   

 Interfaces    

9 Να διαθέτει τουλάχιστον εικοσι τέσσερις 
(24) Switched Ethernet θύρες 10/100/1000, 
η ταχύτητα λειτουργίας των οποίων να 
επιλέγεται αυτόματα. Οι εν λόγω θύρες να 
φέρουν Auto-MDIX ικανότητα. 

ΝΑΙ   

10 Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) Ethernet 
θύρα 10/100/1000, τύπου RJ-45 
διαφορετική των παραπάνω, για out-of-
band διαχείριση 

ΝΑΙ   

11 Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα τύπου 
mini-USB για out-of-band διαχείριση η οποία 
να υποστηρίζει USB-console πρόσβαση και 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά 
της RJ-45 

ΝΑΙ   

12 Να φέρει δυνατότητα επέκτασης για 
τουλάχιστον τέσσερις  (4) επιπλέον θύρες 
Gigabit Ethernet που να υποστηρίζουν τα 
πρότυπα 1000BaseSX,  1000BaseLX/LH, 
1000BaseZX και 1000BaseΤ με απλή αλλαγή 
μετατροπέα. 

ΝΑΙ   

13 Να φέρει δυνατότητα επέκτασης για 
τουλάχιστον δύο (2) 10Gigabit Ethernet 
θύρες που να υποστηρίζουν τα πρότυπα 
10BaseSR,  10BaseLR, 10BaseLRM και 
10BaseER με απλή αλλαγή μετατροπέα 

ΝΑΙ   

14 Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα τύπου 
USB για χρήση εξωτερικού χώρου 
αποθήκευσης (Flash Storage) 

ΝΑΙ   

15 Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα (console) 
τύπου RJ-45 για out-of-band διαχείριση 
(Configuration & Management) μέσω 
τερματικού. 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων 
(ενσωματωμένες κατά την παράδοση του 
εξοπλισμού) 
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16 Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ 
θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική 
σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 
8Gbps Full duplex για σύνδεση σε άλλο 
switch βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3ad 

ΝΑΙ   

17 Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε 
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ομάδες για 
όλο το switch. Nα μπορεί δηλαδή το switch 
να υποστηρίζει είκοσι τέσσερις ομάδες (δύο 
θύρες η κάθε ομάδα) για δημιουργία 
λογικών συνδέσεων ταχύτητας τουλάχιστον 
2 Gbps full duplex. 

ΝΑΙ   

18 Υποστήριξη Link Aggregation Control 
Protocol (LACP) βάση του προτύπου 802.3ad 
για δυναμική δημιουργία λογικών 
συνδέσεων (Fast Pipes). 

NAI   

19 Υποστήριξη παρακολούθησης της 
κυκλοφορίας μίας ή περισσότερων θυρών ή 
VLANs, από μία SPAN θύρα. Η θύρα 
παρακολούθησης να μπορεί να βρίσκεται σε 
διαφορετικό μεταγωγέα από της θύρες των 
οποίων την κυκλοφορία παρακολουθεί 
(Remote SPAN) 

NAI   

20 Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs ≥ 1000   

21 Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs ≥ 4000   

22 Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας VLANs 
και διάρθρωσης trunks. 

ΝΑΙ   

23 Υποστήριξη απενεργοποίησης του VLAN1 
πάνω σε trunk συνδέσεις. 

NAI   

24 Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q για 
VLAN Trunking σε όλες τις  θύρες. 

NAI   

25 Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission 
Unit) >= 9000 bytes για τις Gigabit Ethernet 
θύρες. 

NAI   

26 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree 
Protocol (STP) 

NAI   

27 Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1s Multiple Spanning 
Tree Protocol 

NAI   

28 Αριθμός υποστηριζόμενων STP instances ≥ 64   

29 Υποστήριξη Local Proxy ARP NAI   

30 Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, 
multicast και unicast storm ανά θύρα, ώστε 
προβληματικοί υπολογιστές να μην μπορούν 
να επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου. 

ΝΑΙ   

31 Υποστήριξη IGMP snooping και IGMP 
filtering.   

ΝΑΙ   

32 Υποστήριξη MLD v1 & v2  NAI   

33 Υποστήριξη στοίβαξης και σύνδεσης 
(stacking) τουλάχιστον εννέα (9) 
μεταγωγέων σε μια λογική ενότητα ή οποία 
να είναι ενιαία διαχειρίσιμη.  

ΝΑΙ   

34 Η λογική αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο ΝΑΙ   
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επικοινωνίας εύρους ζώνης τουλάχιστον 
480Gbps. 

35 Υποστήριξη αυτόματης προσθήκης 
μεταγωγέα στην στοίβα. Να υποστηρίζεται 
αυτόματος έλεγχος και  ενημέρωση τόσο 
του λειτουργικού όσο και της διάρθρωσης 
του νέο μέλους της στοίβας, ώστε να 
ταυτίζεται με αυτά του συνόλου των 
μεταγωγέων που την αποτελούν. 

ΝΑΙ   

36 Υποστήριξη ορισμού κύριου μέλους στη 
στοίβα (master) ώστε όταν αναβαθμίζεται το 
λειτουργικού του κυρίου μέλους να 
αναβαθμίζεται αυτόματα το λειτουργικού 
όλων των υπόλοιπων μελών. 

ΝΑΙ   

37 Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας λογικών 
συνδέσεων (Fast Pipes) με θύρες εντός της 
στοίβας όχι απαραίτητα ευρισκόμενες στον 
ίδιο μεταγωγέα.  

NAI   

38 Υποστήριξη στοίβαξης και σύνδεσης 
(stacking) των τροφοδοτικών τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) μεταγωγέων για διαμοιρασμό 
και εφεδρία σε επίπεδο τροφοδοσίας 

ΝΑΙ   

39 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ab (LLDP) και LLDP-
MED 

ΝΑΙ   

40 Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης 
VLAN χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα 

ΝΑΙ   

41 Υποστήριξη ένταξης σε ομάδα μεταγωγέων 
με στόχο την ανταλλαγή και διαμοίραση 
VLAN πληροφοριών. 

NAI   

42 Υποστήριξη στατικού IP routing ΝΑΙ   

43 Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing μεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων VLANs 

ΝΑΙ   

44 Υποστήριξη redundancy μεταξύ του κυρίου 
και ενός δεύτερου μεταγωγέα. Μεταξύ των 
δύο μεταγωγών να υποστηρίζεται η 
λειτουργία της εφεδρείας σε 3ο επίπεδο 

ΝΑΙ   

45 Υποστήριξη routing πρωτοκόλλων RIPv1, 
RIPv2,  

NAI   

 Quality of Service    

46 Υποστήριξη 802.1p CoS  και Differentiated 
Services Code Point field (DSCP) για (α) 
κατηγοριοποίηση των εισερχόμενων 
πακέτων ανά πόρτα και (β) 
επαναπροσδιορισμό της προτεραιότητας 
των εισερχόμενων πακέτων βάση 
πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να 
περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: 

 IP/MAC διεύθυνση αποστολέα και 
παραλήπτη 

 TCP/UDP πόρτα πηγής και 
προορισμού 

NAI   

47 Υποστήριξη τουλάχιστον οκτώ (8) ΝΑΙ   
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queues,ανά πόρτα εξερχόμενης κίνησης 

48 Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων 
επίβλεψης (policers) με στόχο τον 
περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης και τη 
διαμόρφωση της εξερχόμενης με βάση 

 IP/MAC διεύθυνση αποστολέα και 
παραλήπτη 

 UDP/TCP πόρτα πηγής και 
προορισμού 

Ο περιορισμός της κίνησης να μπορεί να 
επιτευχθεί με βήμα το πολύ 8Kbps. 

ΝΑΙ   

49 Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) 
queuing 

NAI   

50 Υποστήριξη μηχανισμών αποφυγής 
συμφόρησης (congestion avoidance) 

   

51 Υποστήριξη Strict Priority queuing NAI   

 Διαχείριση    

52 Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 NAI   

53 Υποστήριξη Bridge MIB ΝΑΙ   

54 Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων 
ενσωματωμένου RMON (history, statistics, 
alarm & events) 

ΝΑΙ   

55 Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB ΝΑΙ   

56 Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο 
εντοπισμό βλαβών 

   

57 Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet ΝΑΙ   

58 Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΝΑΙ   

59 Υποστήριξη DNS client για IP resolution ΝΑΙ   

60 Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) 
για ακριβή και συνεπή χρονισμό. 

ΝΑΙ   

61 Υποστήριξη αυτόματης διαμόρφωσης των 
θυρών ανάλογα με τον τύπο της 
συνδεόμενης συσκευής (π.χ. host, access 
point Ip Phone), με εφαρμογή 
προκαθορισμένων από τον διαχειριστή 
χαρακτηριστικών (zero touch policy 
configuration) 

NAI   

62 Υποστήριξη Flexible Netflow με τουλάχιστον 
20000 flow entries 

ΝΑΙ   

63 Δυνατότητα SDN λειτουργίας ΝΑΙ   

64 Υποστήριξη αυτόματου προγραμματισμού 
DHCP μέσω ΒΟΟΤ server 

NAI   

65 LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη 
κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του 
μεταγωγέα 

ΝΑΙ   

66 Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω 
command line interface 

ΝΑΙ   

 Διαθεσιμότητα    

67 Υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας ΝΑΙ   
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68 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία 
σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του 
Spanning Tree πρωτοκόλλου ανεξάρτητα με 
την παραμετροποίηση των STP timers 

ΝΑΙ   

69 Υποστήριξη δημιουργίας εφεδρικών 
συνδέσεων χωρίς την χρήση του Spanning 
Tree πρωτοκόλλου. Η κίνηση να μπορεί να 
κατανέμετε μεταξύ των εφεδρικών 
συνδέσεων και σε περίπτωση αστοχίας μιας 
εξ αυτών ο χρόνος σύγκλισης να είναι 
μικρότερος από 100ms 

NAI   

70 Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού 
μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν 
από βλάβη στη φυσική σύνδεση 
(Unidirectional Link Detection) 

ΝΑΙ   

71 Υποστήριξη παραμετροποίησης των θυρών, 
ώστε να μην λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός 
του αλγόριθμου STP κατά τη διασύνδεση 
υπολογιστών στις θύρες αυτές 

ΝΑΙ   

 
Ασφάλεια    

72 Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών 
(passwords) τόσο για τοπική και 
απομακρυσμένη πρόσβαση. 

ΝΑΙ   

73 Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS 
πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση 
στο  μεταγωγέα 

ΝΑΙ   

74 Υποστήριξη πιστοποίησης 802.1x, των 
χρηστών που θέλουν να συνδεθούν σε 
κάποια θύρα 

ΝΑΙ   

75 Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, για 
δυναμικό προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη 
ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του. 

ΝΑΙ   

76 Υποστήριξη πιστοποίησης σε πολλαπλά 
domains μέσα από την ίδια θύρα ώστε να 
μπορούν διασυνδεδεμένες σε σειρά 
συσκευές (π.χ. IP τηλέφωνο και 
υπολογιστής) να πιστοποιηθούν και να 
ενταχθούν στο ενδεδειγμένο VLAN μέσα από 
την ίδια θύρα 

NAI   

77 Υποστήριξη πιστοποίησης μέσω MAC address 
για συσκευές που δεν υποστηρίζουν 802.1x 

NAI   

78 Υποστήριξη Web authentication για χρήστες 
που δεν υποστηρίζουν 802.1x, ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν SSL Μέσω 
browser για την πιστοποίηση τους 

NAI   

79 Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών 
επιπέδων σε τοπική πρόσβαση 

ΝΑΙ   

80 Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της 
κίνησης κατά τη διαχείριση μέσω Telnet για 
IPv4 και IPv6 κίνηση 

ΝΑΙ   
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81 Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της 
SNMP κίνησης. 

ΝΑΙ   

82 Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-
tree πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων 
ελεγχόμενων συσκευών 

ΝΑΙ   

83 Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της 
κίνησης των πακέτων μέσω Access Control 
Lists (ACLs) βάση πληροφορίας επιπέδων 
2/3/4 που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον 
IP/MAC διεύθυνση αποστολέα και 
παραλήπτη και TCP/UDP πόρτα πηγής και 
προορισμού 

ΝΑΙ   

84 Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping 
ώστε να φιλτράρονται τα DHCP μηνύματα 
που έχουν αμφίβολη προέλευση και να 
περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν στόχο 
την βάση των DHCP bindings. 

NAI   

85 Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP 
Spoofing. 

NAI   

86 Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP NAI   

87 Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να 
επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε 
συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας 
ανάλογα με την MAC address που έχουν 

NAI   

88 Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να 
απομακρύνεται από το switch η MAC 
address σταθμών που είναι ανενεργοί μετά 
από κάποιο χρονικό διάστημα 

NAI   

89 Υποστήριξη ενημέρωσης των διαχειριστών 
του δικτύου από τον μεταγωγέα όταν ένας 
χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από το 
δίκτυο 

NAI   

 Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων 
(μετά από αναβάθμιση λογισμικού): 

   

90 Υποστήριξη OSPF και OSPF v3 
δρομολόγησης  

NAI   

91 Equal και unequal cost load balancing για 
IPv4 και IPv6 

NAI   

92 Υποστήριξη Protocol-Independent Multicast 
(PIM) για IP multicast δρομολόγηση 

NAI   

93 Υποστήριξη λειτουργίας ως ελεγκτή 
ασύρματης πρόσβασης (WLAN controller) 
για τουλάχιστον εκατό (100) access points 
και τουλάχιστον 2000 ασύρματους χρήστες 

ΝΑΙ   

94 Υποστήριξη VRF-lite ΝΑΙ   

95 Υποστήριξη IP SLAs NAI   

96 Υποστήριξη Policy Based Routing (PBR) NAI   

97 ΜΤΒF (ώρες) ≥ 300.000    

98 Μέγιστη κατανάλωση ισχύος (χωρίς χρήση 
PoE)  

≤ 120W   

 Προδιαγραφές Ασφαλείας    
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99 UL 60950, EN 60950, IEC 60950 ΝΑΙ   

100 CE Marking ΝΑΙ   

 Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών 
εκπομπών 

   

101 FCC 15 Class A, VCCI Class A ΝΑΙ   

102 EN 55022 Class A, CISPR22 Class A ΝΑΙ   
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 
ΝΕΟ HARDWARE ΤΟΥ IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ CALL MANAGER 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Πλήθος προσφερόμενων εξυπηρετητών 
επεξεργασίας κλήσεων  

2   

2 Να αναφερθεί Τύπος – Κατασκευαστής – 
Σειρά – Μοντέλο 

ΝΑΙ   

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ως μέρος του 
προσφερόμενου προϊόντος) 

    

3 Ο Εξυπηρετητής επεξεργασίας κλήσεων 
voice over IP να αποτελεί ξεχωριστή μονάδα 
από το Voice Gateway προσδίδοντας 
ευελιξία στην αρχιτεκτονική 

NAI   

4 Υλικό (H/W) και λογισμικό (S/W) του 
εξυπηρετητή να προσφέρονται από τον ίδιο 
κατασκευαστή 

NAI   

5 Υποστήριξη εγκατάστασης σε ικρίωμα NAI   

6 Τροφοδοσία 240VAC, 50Hz, με διπλά 
τροφοδοτικά σε διάταξη υψηλής 
διαθεσιμότητας 

NAI   

7 Κατ’ ελάχιστο δύο (2) 10/100/1000 Base-T 
LAN Ethernet ports ανά εξυπηρετητή 
κλήσεων 

NAI   

8 Δυνατότητα ομαδοποίησης των Ethernet 
θυρών του εξυπηρετητή με δυνατότητα να 
αναλάβει πλήρως τη λειτουργία η μια 
Ethernet θύρα σε περίπτωση βλάβης της 
άλλης 

NAI   

9 Κατ’ ελάχιστο ένα (1) 10/100/1000 Base-T 
LAN Ethernet port για την out of band 
δαχείριση του υλικού (H/W) 

NAI   

10 Υποστήριξη εικονοποιημένων μηχανών για 
το σύνολο των εξυπηρετητών επεξεργασίας 
κλήσεων VoIP. Να προσφερθούν οι 
αντίστοιχες άδειες 

    

11 To σύστημα να υποστηρίζει έως και 1000 
χρήστες, με απλή προσθήκη επιπλέον 
αδειών χρήσης 

NAI   

12 Υποστήριξη εφαρμογών Presence και 
Instant Messaging 

NAI   
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13 Να προσφερθεί η τελευταία έκδοση του 
λογισμικού του εξυπηρετητή 

NAI   

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

14 Υποστήριξη για ad-hoc και meet-me 
συνδιασκέψεις με συμμετέχοντες σε ένα η 
περισσότερα sessions 

ΝΑΙ   

15 Υποστήριξη επιλογής codec βάση της 
τοποθεσίας των μελών της κλήσης 

NAI   

16 Ενσωματωμένη υποστήριξη μηχανισμού CAC 
(Call Admission Control) για κλήσεις φωνής 
και video 

NAI   

17 Υποστήριξη μηχανισμού CAC (Call Admission 
Control) με RSVP για κλήσεις φωνής και 
video  

NAI   

18 Υποστήριξη Alternative Automatic Routing 
(AAR) με αυτόματοποιημένο failοver στο 
PSTN 

NAI   

19 Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον 1000 H323, 
MGCP ή SIP trunks. Να προσφερθούν οι 
αντίστοιχες άδειες 

NAI   

20 Υποστήριξη πρωτοκόλλου Q.SIG για τη 
διασύνδεση με παραδοσιακά PBX συστήματα 

NAI   

21 Δυνατότητα QoS marking/re-marking σε 
media stream από  Softphones που τρέχουν 
σε PC στο Data VLAN προς IP τηλέφωνα στo 
Voice VLAN (σε συνεργασία με 
δρομολογητές που υποστηρίζουν τη 
δυνατότητα αυτή) 

ΝΑΙ   

22 Υποστήριξη IP Phone image και file 
authentication μέσω signed configuration 
files και firmware loads (για IP τηλέφωνα 
που υποστηρίζουν την δυνατότητα αυτή) 

ΝΑΙ   

23 Υποστήριξη Device authentication using 
embedded X.509v3 certificate  (applies to 
IP Phones that offer such capabilities) 

ΝΑΙ   

24 Υποστήριξη Device authentication 
χρησιμοποιώντας locally significant 
certificate (για IP τηλέφωνα που 
υποστηρίζουν την δυνατότητα αυτή) 

NAI   

25 Υποστήριξη Silence Suppression/Voice 
Activity Detection  

NAI   

26 Δυνατότητα ένταξης, διαγραφής ή ρύθμισης 
τηλεφώνων που βρίσκονται τοπικά ή 
απομακρυσμένα μέσω WAN γραμμών 

NAI   

27 Υποστήριξη ΜοΗ (Music on Hold) μεσω 
αρχείων media 

NAI   

28 Υποστήριξη unicast και multicast ροής 
music on-hold 

NAI   

29 Υποστήριξη Call routing και call restrictions 
βάσης ώρας της ημέρας 

NAI   

30 Υποστήριξη Class of Service ανά τηλεφωνική 
συσκευή ή ανά γραμμή (call 
privileges/restrictions) 

NAI   
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31 Υποστήριξη ευέλικτου αριθμοδοτικού 
πλάνου (ενοποιημένο ή χωρισμένο σε 
partitions) 

NAI   

32 Υποστήριξη NonDialed/HotLine Connection NAI   

33 Υποστήριξη CLIP (Calling Line Identification 
Presentation) / CLIR (Calling Line 
Identification Restriction) 

NAI   

34 Υποστήριξη Malicious Call Identification 
(MCID) 

NAI   

35 Υποστήριξη Call Coverage (call forwarding, 
hunting) 

NAI   

36 Υποστήριξη κλήσης αριθμών Ε.164 με "+" 
(πχ για εφαρμογές click to dial από επαφές 
που έχουν αποθηκευτεί με + μπροστά) 

NAI   

37 Υποστήριξη κλήσης SIP URI NAI   

38 Υποστήριξη επεξεργασίας και μετατροπής 
των αριθμών καλούντος και καλούμενου 

NAI   

39 Υποστήριξη Forced Account Codes και 
Client Matter Codes 

NAI   

40 Υποστήριξη Hunt groups (broadcast, 
circular, longest idle, and linear algorithms)  

NAI   

41 Υποστήριξη Multiple Level Precedence and 
Preemption (MLPP) 

NAI   

42 Υποστήριξη ενοποίησης με GSM τηλέφωνα 
για το σύνολο των υποστηριζόμενων 
χρηστών: ταυτόχρονη δρομολόγηση 
εισερχομένων κλήσεων στο σταθερό και 
κινητό και δυνατότητα μεταβίβασης της 
κλήσης από το ένα στο άλλο 

NAI   

43 Υποστήριξη ασύρματων IP τηλεφώνων βάση 
των πρωτοκόλλων 802.11b και 802.11g 

NAI   

44 Υποστήριξη ανάπτυξης XML εφαρμογών για 
IP τηλεφωνικές συσκευές 

NAI   

45 TAPI, JTAPI support for application 
integration 

NAI   

46 Υποστήριξη ενσωμάτωσης LDAPv3 Directory 
Integration (user authentication και  
provisioning) 

NAI   

47 Υποστήριξη CTI για το πλήθος των 
υποστηριζόμενων χρηστών. Να 
προσφερθούν οι αντίστοιχες άδειες 

NAI   

48 Ενσωματωμένος κατάλογος χρηστών NAI   

49 Κατάλογος συστήματος σε μορφή Web με 
click to dial λειτουργία 

NAI   

50 Δυνατότητα χρησιμοποίησης 3ου 
κατασκευαστή SIP IP τηλεφωνικές συσκευές 
(RFC 3261) στο σύστημα 

NAI   

51 Υποστήριξη πρωτοκόλλων SIP, H.323 και 
MGCP 

NAI   

52 Υποστήριξη Codec για κλήσεις φωνής: 
G.711, G.722, G.729A/B, GSM-EFR, GSM-FR, 
iLBC, and Advanced Audio CODEC (AAC) 

NAI   
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53 Υποστήριξη προτύπων κλήσης video: Binary 
Floor Control Protocol (BFCP), Far-End 
Camera Control (FECC), H.264 

NAI   

54 Υποστήριξη Fax over IP support (T.38 και 
fax-pass through) 

NAI   

55 Δυνατότητα αποθήκευσης δύο (2) εκδόσεων 
του λογισμικού στον εξυπηρετητή 
επεξεργασίας κλήσεων και δυνατότητα 
εναλλαγής από το διαχειριστή (ευκολότερη 
αναβάθμιση και ευκολότερη μετάβαση στην 
νέα έκδοση) 

NAI   

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΗ    

56 Εμφάνιση των μελών συνδιάσκεψης στην IP 
τηλεφωνική συσκευή 

NAI   

57 Δυνατότητα ρύθμισης διατήρησης ή 
τερματισμού συνδιάσκεψης κατά την 
αποχώρηση του οργανωτή ή όταν on-net 
χρήστες παραμένουν στην συνδιάσκεψη 

NAI   

58 Υπηρεσία καταλόγου συστήματος, 
κατάλογου προσωπικών επαφών και 
ταχείας κλήσης 

NAI   

59 Υπηρεσία click to call από εφαρμογές 
Microsoft Office και Outlook, Internet 
Explorer και Mozilla Firefox για το σύνολο 
των υποστηριζόμενων χρηστών 

NAI   

60 Υπηρεσία προσαρμογής ήχων κλήσης και 
εικόνας background των IP Τηλεφώνων από 
το χρήστη με εφαρμογή στο PC του χρήστη 
(για τηλέφωνα που υποστηρίζουν αυτή την 
υπηρεσία)  

NAI   

61 Υπηρεσία Call-back on busy NAI   

62 Υπηρεσία Call-back on no-answer NAI   

63 Υπηρεσία προώθησης κλήσεων (All, on 
Busy, on No Answer) 

NAI   

64 Υπηρεσία Call Hold NAI   

65 Υπηρεσία Call Park NAI   

66 Υπηρεσία Call Pickup NAI   

67 Υπηρεσία Call Waiting (multiple line 
appearances support) 

NAI   

68 Υπηρεσία Call Waiting (with audible 
alerting) 

NAI   

69 Υποστήριξη Direct Inward Dial (DID) NAI   

70 Υποστήριξη Direct Outward Dial (DOD) NAI   

71 Υποστήριξη Call Directories (αναπάντητες, 
εισερχόμενες και αναπάντητες) 

NAI   

72 Support Multiple Ringtones NAI   

73 Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού NAI   

74 Λειτουργία επανάκλησης τελευταίου 
αριθμού 

NAI   

75 Δυνατότητα σίγασης NAI   
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76 Λειτουργία On-Hook Dialing NAI   

77 Λειτουργία Transfer NAI   

78 Λειτουργία Do-not-Disturb NAI   

79 Λειτουργία Barge NAI   

80 Δυνατότητα εμφάνισης κατάστασης 
(presence) των χρηστών στους καταλόγους 
συστήματος, εισερχομένων, εξερχομένων 
και αναπάντητων κλήσεων σε πραγματικό 
χρόνο και δυνατότητα γραπτών μηνυμάτων 
μεταξύ των χρηστών μέσω εφαρμογής 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η υπηρεσία να 
παρέχεται για το σύνολο των 
υποστηριζόμενων χρηστών 

NAI   

81 Υποστήριξη επικοινωνίας φωνής και βίντεο, 
με ενοποιημένο πλάνο αριθμοδότησης για 
φωνή και βίντεο 

NAI   

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

82 Γραφικό περιβάλλον διαχείρισης μέσω 
HTTPS 

NAI   

83 Προρυθμισμένα alerts NAI   

84 Παρακολούθηση ιστορικότητας και 
πραγματικού χρόνου απόδοσης εφαρμογών 
μέσω εργαλείων και SNMP 

NAI   

85 Παρακολούθηση και παρουσίαση 
συμβάντων σε πραγματικό χρόνο 

NAI   

86 Εφαρμογή ρύθμισης και συλλογής traces NAI   

87 Εργαλείο μαζικών ρυθμίσεων NAI   

88 Μηχανισμός κεντρικής καταγραφής CDR 
(Call Detail Records) 

NAI   

89 Ενσωματωμένο εργαλείο αναφοράς CDR  NAI   

90 Μηχανισμός εξαγωγής CDR (Call Detail 
Records) 

NAI   

91 Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού IP 
τηλεφώνων κεντρικά μέσω του εξυπηρετητή 

NAI   

92 Δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής ως 
σημείο διανομής λογισμικού αναβάθμισης 
(για την ελαχιστοποίηση απαίτησης πόρων 
δικτύου από τις γραμμές WAN και τον 
εξυπηρετητή TFTP) 

NAI   

93 Ενσωματωμένο εργαλείο δοκιμής πλάνου 
αριθμοδότησης 

NAI   

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ    

94 Υποστήριξη αναλογικών τηλεφωνικών 
συσκευών και φαξ 

NAI   

95 Υποστήριξη Text και Audio Paging NAI   

96 Δυνατότητα υποστήριξης 40.000 IP Phones 
στο σύστημα εξυπηρετητών, διαχειρίσιμα ως 
μια οντότητα 

NAI   

97 Υποστήριξη εφαρμογών Presence και 
Instant Messaging 

NAI   
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98 Υποστήριξη εφαρμογών Web and Video 
conferencing 

NAI   

99 Υποστήριξη εφαρμογών IP Contact Center NAI   

100 Υποστήριξη εφαρμογών ΙVR NAI   

101 Υποστήριξη Call Recording κλήσεων με 
media encryption (SRTP) 

NAI   

102 Υποστήριξη εφαρμογής Attendant Console  NAI   

103 Υποστήριξη clustering έως και 8 
εξυπηρετητών επεξεργασίας κλήσεων με 
λειτουργία Load sharing μεταξύ των 
εξυπηρετητών επεξεργασίας κλήσεων  

NAI   

 ΑΔΕΙΕΣ    

104 Να προσφερθούν οι απαραίτητες νέες άδειες 
ή οι αναβαθμίσεις των ήδη υφιστάμενων 
αδειών για τις τηλεφωνικές συσκευές που 
διαθέτει η ΑΔΜΘ 

NAI   

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    

105 Να προσφερθούν τα απαραίτητα συμβόλαια 
υποστήριξης  8x5xNBD από τον 
κατασκευαστή για το Hardware και το 
software του κάθε εξυπηρετητή κλήσεων με 
διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους 

NAI   

106 Να προσφερθούν τα απαραίτητα συμβόλαια 
του κατασκευαστή για τη δυνατότητα 
αναβάθμισης των αδειών των τηλεφωνικών 
συσκευών με διάρκεια τουλάχιστον ενός 
έτους 

NAI   

107 O ανάδοχος θα αναλάβει να εγκαταστήσει, 
παραμετροποιήσει και μεταφέρει τη 
λειτουργία του υφιστάμενου τηλεφωνικού 
κέντρου στη νέα υποδομή που θα 
προσφέρει 

NAI   

108 Να συνοδεύεται από μονοετές συμβόλαιο 
υποστήριξης μέσω τηλεφωνικού κέντρου, 
διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών 

ΝΑΙ   
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Προς: 
 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Σύμφωνα με τη αρ. 10/2017 Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών  για τις ανάγκες  των Υπηρεσιών της 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  (Α.Δ.Μ.–Θ.) έτους 2018 προσφέρω την παρακάτω 
τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) για το σύνολο των ειδών της κατηγορίας. 
 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - Εξοπλισμός και είδη πληροφορικής – λοιπά είδη       

α/α Είδος ΤΜΧ 
Τιμή 
σε € 

ΣΎΝΟΛΟ 

1 
Πλήρες Υπολογιστικό σύστημα (Η/Υ  με λειτουργικό Windows 10 Pro 
64bit GR ή αντίστοιχο και οθόνη ≥ 18,5") 22     

2 Η/Υ με λειτουργικό Windows 10 Pro 64bit GR ή αντίστοιχο 39     

3 Ισχυρός Η/Υ με λειτουργικό Windows 10 Pro 64bit GR ή αντίστοιχο 18     

4 Οθόνη ≥ 18,5" 2     

5 Οθόνη ≥ 23,5" 62     

6 Εκτυπωτής 28     

7 Πολυμηχάνημα 7     

8 Άδεια για λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro GR 32-bits 10     

9 Άδεια για λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro GR 64-bits 10     

10 Έγχρωμος εκτυπωτής 5     

11 Φορητός Η/Υ 3     

12 Μνήμη RAM DDR2 1GB 10     

13 Μνήμη RAM DDR2 2GB 10     

14 Μνήμη RAM DDR3 2GB 10     

15 Μνήμη RAM DDR3 4GB 10     

16 Καλώδιο δικτύου UTP 5m 50     

17 Καλώδιο δικτύου UTP 7m 50     

18 Καλώδιο δικτύου UTP 10m 50     

19 Κουλούρα καλώδιο UTP 100m 1     

20 Πρίζα δικτύου U/UTP RJ45 100     
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21 Σκληρός δίσκος Η/Υ 500GB 10     

22 Φις γραμμής τηλεφώνου 100     

23 Τροφοδοτικό Η/Υ 500W 15     

24 Κάρτα γραφικών PCI Express 1GB 15     

25 Κάρτα δικτύου RJ45 10     

26 Tester δικτύου – τηλεφώνου 1     

27 Ανεμιστήρας για κουτί 10     

28 USB stick 64GB 20     

29 Καθαριστικό σπρέι επαφών 3     

30 Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης μικρό 1     

31 Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης μεγάλο 1     

32 Μπαταρίες λιθίου 20     

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 

  
  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
69775,56 

     
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - Ψηφιακά Πολυλειτουργικά       

α/α Είδος ΤΜΧ 
Τιμή 
σε € 

ΣΎΝΟΛΟ 

1 
Ψηφιακό Πολυλειτουργικό (Φωτοαντιγραφικό – Δικτυακός Εκτυπωτής – 
Έγχρωμος Σαρωτής) μεσαίας ταχύτητας 3     

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 

  
  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
6532,26 

     

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - Εγκατάσταση – υποστήριξη συστήματος ασφάλειας 

και προστασίας δικτύου δεδομένων       

α/α Είδος ΤΜΧ 
Τιμή 
σε € 

ΣΎΝΟΛΟ 

1 Εξοπλισμός ασφάλειας και προστασίας δικτύου δεδομένων 2     

2 Μεταγωγέας δεδομένων (switch) 2     

3 

3ετής αδειοδότηση για συνεχείς ενημερώσεις  όλου του λογισμικού, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων προστασίας IPS, AMP και URL 
filtering 2     

4 
Εργαλείο για εγκατάσταση λογισμικού σε περιβάλλον εικονοποιημένων 
μηχανών 1     

5 Άδεια για σύνδεση SSL VPN client 25     

6 Μονοετής εγγύηση του κατασκευαστή για το υλικό και το λογισμικό 1     

7 
Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και προσαρμογής του 
εξοπλισμού 1     
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Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει μέχρι και εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης. 

 
………..(Τόπος)…….(Ημερομηνία)  

 

Ο προσφέρων  

 

 

Υπογραφή 

 
(Ονοματεπώνυμο) 

Σφραγίδα Εταιρείας 
 
 
 
 
 
 
 

8 Μονοετές συμβόλαιο υποστήριξης ασφάλειας δικτύου 1     

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 

  
  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
27520,16 

     

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ - Αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση – εγκατάσταση 

σε νέο hardware του IP Τηλεφωνικού Κέντρου Call Manager        

α/α Είδος ΤΜΧ 
Τιμή 
σε € 

ΣΎΝΟΛΟ 

1 Εξυπηρετητής (server) ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του λογισμικού 2     

2 
Τροφοδοσία 240VAC, 50Hz, με διπλά τροφοδοτικά σε διάταξη υψηλής 
διαθεσιμότητας (1U C-Series Rack Server) 2     

3 Διάθεση UCL Starter Bundle (35 Enhanced και 35 VM άδειες) 1     

4 Αναβάθμιση υφιστάμενων αδειών χρήστη τύπου Basic UCL 64     

5 Αναβάθμιση υφιστάμενων αδειών χρήστη τύπου Essential UCL 445     

6 Μονοετής εγγύηση του κατασκευαστή για το υλικό 2     

7 
Μονοετής υποστήριξη του κατασκευαστή για συνεχείς ενημερώσεις 
όλου του λογισμικού 1     

8 Υπηρεσίες εγκατάστασης νέων Callmanagers 1     

9 Υπηρεσίες αναβάθμισης και μεταφοράς Callmanagement σε νέο cluster 1     

10 Μονοετές συμβόλαιο υποστήριξης  τηλεφωνικού κέντρου 1     

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 

  
  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
25816,23 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 

  
  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: [ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ]] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50205] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΑΘ.ΡΩΣΣΙΔΗ 11,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ.Κ.54655] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ελένη Αβραμίδου,Γιώργος Νικήτας ] 
- Τηλέφωνο: [2313 309437, 2313 309151] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [tpdy@damt.gov.gr,helavra@damt.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.damt.gov.gr] 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [Ανοικτός 
ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού-λογισμικού πληροφορικής και 

επικοινωνιών (CPV: 31710000-6, 48700000-5 ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ( NUTS:EL 51-EL52)   έτους 2018  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [4] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [10/2017] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή 
κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο5: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

Τεύχος Διακήρυξης 10/17 για την προμήθεια εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2018 

 
99 

 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά. 

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …): 

[……] 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  
 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

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

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

 

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

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

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

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

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 
 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
14 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

15 δωροδοκία10,11· 

16 απάτη12· 

17 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

18 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14· 

19 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν21: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 24 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις26 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 
υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις27  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με 
άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 
Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 
ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί 
να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής33; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής 34: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής35: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες 
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες36 
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που 
έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε 
τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες 
δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες Παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο 
τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα 
μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 
ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα 
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχων42 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 
έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας43 το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή 
τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου 
και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια 
ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον 
ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 
τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι45 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]46 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι 
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω 
τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47, 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 δωρεάν48. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 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). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 
κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 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. 
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14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, 
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




