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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,   
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
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30.04.2020 

                                                                                                                Αρ. Πρωτ. :1227                  
Αρ. Διακήρυξης : 1/2020  

 
Τμήμα :

   
  Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας 
  και Καινοτομίας  

Πληροφορίες : Σταύρος Σαπαλίδης 
Τηλέφωνο : 24613 50995 
Fax : 24610 53991 
E-mail : ssapalidis@pta.pdm.gr 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

Έχοντας υπόψη : 

1 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  53  του  Ν.  2218/1994  (ΦΕΚ  Α’  90/13.06.1994)  «Ίδρυση                  

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την 

Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.», 

2 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

3 Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ‐147 Α/8.8.16‐Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ‐200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ‐

206  Α/3‐11‐16)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

4  Τις  διατάξεις  του  Ν.4314/2014  (Α'  265),  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για  την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες 

διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 ‐2013» 

5 Την  με  Α.Π.  137675/ΕΥΘΥ  1016/19‐12‐2018  (ΦΕΚ  5968  Β΄/31‐122018)  Απόφαση  του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20‐

10‐2016  (ΦΕΚ Β΄  3521)  υπουργικής  απόφασης  με  τίτλο  «Τροποποίηση  και  αντικατάσταση  της 

υπ΄  αριθμ.  81986/ΕΥΘΥ  712/31‐07‐2015  (ΦΕΚ  Β΄  1822)»  υπουργικής  απόφασης  “Εθνικοί 

κανόνες  επιλεξιμότητας  δαπανών  για  τα  προγράμματα  του  ΕΣΠΑ  2014‐2020  –  Έλεγχοι 

νομιμότητας  δημοσίων  συμβάσεων  συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων  ΕΣΠΑ  2014‐2020  από 
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Αρχές  Διαχείρισης  και  Ενδιάμεσους Φορείς  –  Διαδικασία  ενστάσεων  επί  των  αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων” 

6 Τις    διατάξεις  του  Ν.4013/11  (ΦΕΚ  204  Α/15‐9‐2011)  «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», 

7 Την αριθμ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β/23.05.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

8 Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 

ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  

9 Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

10 Τις  διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

11 Tις  διατάξεις  του  Ν.  2690/99  (ΦΕΚ  45  Α')  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και 

άλλες διατάξεις», 

12 Τις  διατάξεις  του  Ν.2121/1993  (Α'  25)  «Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και 

Πολιτιστικά Θέματα»,  

13 Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  

14 Την  αριθμ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  Β)  απόφαση  του  Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,  

15 Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων  Ανάπτυξης 

(ΦΕΚ 78Β),  

16 Τον  Κανονισμό  Προσωπικού  του  Περιφερειακών  Ταμείων  Ανάπτυξης  Δυτ.  Μακεδονίας  (ΦΕΚ 

1700Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 934/Β΄/19‐03‐2019) 

17 Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

18 Των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
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περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και  εκτέλεση  της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

19 Το με Α.Π. 5035/28‐09‐2018 (ΑΔΑ 6ΔΛΚΟΞΤΒ‐ΟΥΨ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ 

20 Τις με Α.Π. 1842/15‐06‐2018, 2455/20‐08‐2018 & 2794/21‐09‐2018 Προσκλήσεις με κωδικό 61, 

Α/Α  ΟΠΣ  3091,  έκδοση  1/0,  2/0  &  3/0  για  την  υποβολή  προτάσεων  στο  Ε.Π.  «Δυτική 

Μακεδονία» 

21 Την με αριθμό 26/2018 (ΑΔΑ 7Α14ΚΧΨ–2ΦΟ) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας 

22 Την με Α.Π.  4184/28‐12‐2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  (ΑΔΑ  : ΨΨ847ΛΨ‐Θ21) Απόφαση Ένταξης 

της  Πράξης  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΔΟΜΩΝ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»  στο  Ε.Π.  «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  2014‐2020»  καθώς  και  τις  με 

Α.Π.  3586/30‐10‐2019  (ΑΔΑ  :  ΩΡΔΛ7ΛΨ‐ΣΥΛ),  1190/07‐04‐2020  (ΑΔΑ  :  9Η8Ε7ΛΨ‐ΕΒΞ)  & 
1348/24‐04‐2020 (ΩΩ1Τ7ΛΨ‐ΧΛΤ) τροποποιήσεις αυτής, 

23 Την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) 

24 Την  με  αριθμό  4/2020  (ΑΔΑ: Ω3ΣΝΚΧΨ‐ΟΙ9)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του Π.Τ.Α.  Δυτ. Μακεδονίας 

(περί έγκρισης όρων του τεύχους δημοπράτησης) 

25 Την καταχώριση του πρωτογενούς (ΑΔΑΜ : 20REQ006632223 2020‐04‐29) και του εγκεκριμένου 

αιτήματος (ΑΔΑ : Ψ7ΑΑΚΧΨ‐Ξ9Κ,  ΑΔΑΜ : 20REQ006632285 2020‐04‐29) του έργου στο 

διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

26 Την με αριθμό 09/2019 (ΑΔΑ: ΩΑ3ΓΚΧΨ‐ΠΞΟ) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας 

(περί τροποποίησης του κανονισμού προσωπικού του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας) 

27 Την με αριθμό 2/2020 (ΑΔΑ: Ω3ΣΝΚΧΨ‐ΟΙ9) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας (περί 

τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας) 

28 Τις με Α.Π. 32/09.01.2020 (ΑΔΑ : 9ΣΒ0ΚΧΨ‐ΠΘΘ ‐ Α/Α 5) 
29 Το Τεχνικό Δελτίο έκδοση 4.0 του εν λόγω έργου 

30 Τα παραδοτέα της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη 

Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» (ΑΔΑΜ : 

19SYMV005325252), 

31 Την με Α.Π. 990/01‐04‐2020 Απόφαση του Προέδρου του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας περί έγκρισης 
Τεχνικών Προδιαγραφών, 

32 Την με Α.Π. 38910/15‐04‐2020 (ΑΔΑ : ΩΧΡΝ46ΜΤΛΡ‐ΩΒΠ) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί τροποποίησης της ΣΑΕΠ 0051 (Π.Δ.Ε. 2020)  

33 Την ανάγκη υλοποίησης του έργου 

34 Τον  προϋπολογισμό του έργου 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Την  προκήρυξη  συνοπτικού  διαγωνισμού  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από 

οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου  «Προμήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής στήριξης RIS στη 

Δυτική Μακεδονία» 

Ο  προϋπολογισμός  του  προκηρυσσόμενου  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  67.563,88  €,  

συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  και  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  έργου  με  κωδικό 

2018ΕΠ00510024 της ΣΑΕΠ 0051 (Π.Δ.Ε.). 

Η  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής προσφορών  είναι  η 18.05.2020,  ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 14.00 μ.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 19.05.2020, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10.00 π.μ. 

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στη 

διακήρυξη  που  ακολουθεί,  επισυνάπτεται  στην  παρούσα  απόφαση  και  αποτελεί  αναπόσπαστο 

τμήμα αυτής. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στο τηλ. 24613 50995 φαξ: 24610 53991, 

e‐mail:  ssapalidis@pta.pdm.gr,  αρμόδιος  υπάλληλος  Σταύρος  Σαπαλίδης,  Περιφερειακό  Ταμείο 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 50100 Κοζάνη.    

Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του 

Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης  Δυτικής  Μακεδονίας  και  διατίθεται  προς  ενημέρωση,  σε 

ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις:  

https://diavgeia.gov.gr,  http://www.eprocurement.gov.gr,  http://www.pta.pdm.gr  & 

http://www.pepdym.gr                                                               

                        Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. 

 

                                                                                              Γεώργιος Κασαπίδης 
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Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  

 με τίτλο: 

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας της 

Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» 

 

Προϋπολογισμός:  67.563,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ε.Τ.Π.Α.) & Εθνικούς Πόρους 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 
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Συνοπτικά Στοιχεία  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  1/2020 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και 
εξωστρέφειας επιχειρήσεων» 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  «Προμήθεια εξοπλισμού της Δομής» 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες 
λειτουργίας της Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία»  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  Δυτικής Μακεδονίας 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού    

Ταξινόμηση κατά CPV:  

CPV: 30213000‐5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

CPV: 30213100‐6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 

CPV: 48000000‐8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

CPV: 48822000‐6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 

CPV: 38652120‐7 Βιντεοπροβολείς 

CPV: 38653400‐1 Οθόνες προβολής 

CPV: 32420000‐3 Εξοπλισμός δικτύου 

CPV: 30121100‐4 Φωτοαντιγραφικά 

CPV: 31154000‐0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 

CPV: 48761000‐0 Πακέτα λογισμικού αντιιικής προστασίας 

CPV: 32552100‐8 Τηλεφωνικές συσκευές 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ANΑΘΕΣΗΣ: 
Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για 

την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 67.563,88 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και 

την Ελλάδα (Εθνικοί Πόροι) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ‐ ΜΕΡΟΣ Β 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

18/05/2020  και ώρα 14:00 μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 
Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης,  501 00, Κοζάνη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

19/05/2020 και ώρα 10.00 π.μ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση  Περιοχή Ζ.Ε.Π. 

Πόλη  Κοζάνη 

Ταχυδρομικός Κωδικός  50100 

Τηλέφωνο  2461053970 

Φαξ  2461053991 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   info@pta.pdm.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες  Σταύρος Σαπαλίδης, Περιοχή Ζ.Ε.Π. 50100 Κοζάνη,          

τηλ. 2461350995, φαξ. 2461053991,                                e‐

mail : ssapalidis@pta.pdm.gr, 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.pta.pdm.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Ι.Δ.  και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι : Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό.  

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Η  παρούσα  διακήρυξη  είναι  διαθέσιμη  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν  ηλεκτρονική 

πρόσβαση στις διευθύνσεις (URL) :  

https://diavgeia.gov.gr,  http://www.eprocurement.gov.gr,  http://www.pta.pdm.gr  & 

http://www.pepdym.gr      
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Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη  στο τηλ.  2461350995, φαξ: 24610 

53991, e‐mail : ssapalidis@pta.pdm.gr, αρμόδιος υπάλληλος Σταύρος Σαπαλίδης, Περιφερειακό 

Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 50100 Κοζάνη.    

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας ‐ Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του N. 

4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από    την  Ευρωπαϊκή  Ένωση/Eυρωπαϊκό  Ταμείο 

Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και  από  εθνικούς  πόρους  μέσω  του  Προγράμματος  Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 0051 / κ.ε. 2018ΕΠ00510024). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού της Δομής» της Πράξης  : 

«Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» η 

οποία έχει  ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014‐2020» με βάση την 

απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4148/28‐12‐2018 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

και  έχει  λάβει  κωδικό MIS  5032329.  Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. 

 

1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις 

ανάγκες  λειτουργίας  της  Δομής  στήριξης  RIS  στη  Δυτική  Μακεδονία»  προς  το  Περιφερειακό 

Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 

τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής.   

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  
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CPV: 30213000‐5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

CPV: 30213100‐6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 

CPV: 48000000‐8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

CPV: 48822000‐6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 

CPV: 38652120‐7 Βιντεοπροβολείς 

CPV: 38653400‐1 Οθόνες προβολής 

CPV: 32420000‐3 Εξοπλισμός δικτύου 

CPV: 30121100‐4 Φωτοαντιγραφικά 

CPV: 31154000‐0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 

CPV: 48761000‐0 Πακέτα λογισμικού αντιϊκής προστασίας 

CPV: 32552100‐8 Τηλεφωνικές συσκευές  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 
 
ΤΜΗΜΑ  Α    :  «Επιτραπέζιοι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές,  Οθόνες  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών, 

Φορητοί  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  14”,  Φορητοί  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  17.0”‐17.3”,  UPS, 

Εφαρμογές γραφείων & Εφαρμογές antivirus», εκτιμώμενης αξίας 35.500,00 € πλέον ΦΠΑ . 

ΤΜΗΜΑ Β  :  «Server, Server UPS, Εφαρμογή antivirus για τον Server» & Υπηρεσίες εγκατάστασης 

εκτιμώμενης αξίας 13.135,00 πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ Γ  : «Επιτοίχιος βιντεοπροβολέας, πανί προβολής με τρίποδο», εκτιμώμενης αξίας 722,00€ 

πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ Δ  : «Εκτυπωτής/Πολυμηχάνημα», εκτιμώμενης αξίας 4.600,00 € πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ Ε  : «Access Point», εκτιμώμενης αξίας 370,00 € πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ  : «Τηλεφωνικές συσκευές», εκτιμώμενης αξίας 160,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα , περισσότερα ή και όλα τα τμήματα.  

Η  συνολική  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  67.563,88  €    (εξήντα  επτά 

χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 54.487,00 €, ΦΠΑ : 13.076,88 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ‐ ΜΕΡΟΣ Β.   
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης καθώς και του 

χρονοδιαγράμματος αυτής δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης.  

Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της    πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και έχοντας υπόψη ιδίως: 

1 Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια 

και άλλες διατάξεις» «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.», 

2 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

3 Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ‐147 Α/8.8.16‐Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ‐200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ‐

206  Α/3‐11‐16)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

4  Τις  διατάξεις  του  Ν.4314/2014  (Α'  265),  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για  την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες 

διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 ‐2013» 

5 Την  με  Α.Π.  137675/ΕΥΘΥ  1016/19‐12‐2018  (ΦΕΚ  5968  Β΄/31‐122018)  Απόφαση  του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20‐

10‐2016  (ΦΕΚ Β΄  3521)  υπουργικής  απόφασης  με  τίτλο  «Τροποποίηση  και  αντικατάσταση  της 

υπ΄  αριθμ.  81986/ΕΥΘΥ  712/31‐07‐2015  (ΦΕΚ  Β΄  1822)»  υπουργικής  απόφασης  “Εθνικοί 

κανόνες  επιλεξιμότητας  δαπανών  για  τα  προγράμματα  του  ΕΣΠΑ  2014‐2020  –  Έλεγχοι 

νομιμότητας  δημοσίων  συμβάσεων  συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων  ΕΣΠΑ  2014‐2020  από 

Αρχές  Διαχείρισης  και  Ενδιάμεσους Φορείς  –  Διαδικασία  ενστάσεων  επί  των  αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων” 

6 Τις  διατάξεις  του  Ν.4013/11  (ΦΕΚ  204  Α/15‐9‐2011)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής 

Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  – 
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Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

7   Την αριθμ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β/23.05.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

8   Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 

ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  

9   Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

10  Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

11  Tις  διατάξεις  του  Ν.  2690/99  (ΦΕΚ  45  Α')  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και 

άλλες διατάξεις», 

12 Τις  διατάξεις  του  Ν.2121/1993  (Α'  25)  «Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και 

Πολιτιστικά Θέματα»,  

13 Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  

14 Την  αριθμ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  Β)  απόφαση  του  Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,  

15 Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων  Ανάπτυξης 

(ΦΕΚ 78Β), 

16 Τον  Κανονισμό  Προσωπικού  του  Περιφερειακών  Ταμείων  Ανάπτυξης  Δυτ.  Μακεδονίας  (ΦΕΚ 

1700Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 934/Β΄/19‐03‐2019) 

17 Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

18 Των  σε    εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών 

διατάξεων  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της 

παρούσας,   καθώς και του συνόλου 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, 

19 Το με Α.Π. 5035/28‐09‐2018 (ΑΔΑ 6ΔΛΚΟΞΤΒ‐ΟΥΨ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, 
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20 Τις με Α.Π. 1842/15‐06‐2018, 2455/20‐08‐2018 & 2794/21‐09‐2018 Προσκλήσεις με κωδικό 61, 

Α/Α ΟΠΣ 3091, έκδοση 1/0, 2/0 & 3/0 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία», 

21 Την με αριθμό 26/2018 (ΑΔΑ 7Α14ΚΧΨ–2ΦΟ) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας 

22 Την με Α.Π. 4184/28‐12‐2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ : ΨΨ847ΛΨ‐Θ21) Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΔΟΜΩΝ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014‐2020» καθώς και τις με Α.Π. 

3586/30‐10‐2019  (ΑΔΑ  :  ΩΡΔΛ7ΛΨ‐ΣΥΛ)  &  1190/07‐04‐2020  (ΑΔΑ  :  9Η8Ε7ΛΨ‐ΕΒΞ) 

τροποποιήσεις αυτής, 

23 Την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) 

24 Την  με  αριθμό  4/2020  (ΑΔΑ:  Ω3ΣΝΚΧΨ‐ΟΙ9)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Π.Τ.Α.  Δυτ. Μακεδονίας 

(περί έγκρισης όρων του τεύχους δημοπράτησης) 

25 Την  καταχώριση  του  πρωτογενούς  (ΑΔΑΜ  :  20REQ006632223  2020‐04‐29)  και  του 

εγκεκριμένου αιτήματος (ΑΔΑ : Ψ7ΑΑΚΧΨ‐Ξ9Κ,  ΑΔΑΜ : 20REQ006632285 2020‐04‐29) του έργου 

στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και  του Κεντρικού   Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

26 Την με αριθμό 09/2019  (ΑΔΑ: ΩΑ3ΓΚΧΨ‐ΠΞΟ) απόφαση του Δ.Σ.  του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας 

(περί τροποποίησης του κανονισμού προσωπικού του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας) 

27 Την  με  αριθμό  2/2020  (ΑΔΑ:  Ω3ΣΝΚΧΨ‐ΟΙ9)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Π.Τ.Α.  Δυτ. Μακεδονίας 

(περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020 του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας) 

28 Τις με Α.Π. 32/09.01.2020 (ΑΔΑ : 9ΣΒ0ΚΧΨ‐ΠΘΘ ‐ Α/Α 5)  

29 Το Τεχνικό Δελτίο έκδοση 4.0 του εν λόγω έργου 

30 Τα παραδοτέα της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη 

Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» (ΑΔΑΜ : 

19SYMV005325252), 

31 Την με Α.Π. 990/01‐04‐2020 Απόφαση του Προέδρου του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας περί έγκρισης 

Τεχνικών Προδιαγραφών, 

32  Την με Α.Π. 38910/15‐04‐2020 (ΑΔΑ : ΩΧΡΝ46ΜΤΛΡ‐ΩΒΠ) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί τροποποίησης της ΣΑΕΠ 0051 (Π.Δ.Ε. 2020)  

33 Την ανάγκη υλοποίησης του έργου 
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34 Τον  προϋπολογισμό του έργου 

1.5  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής    των προσφορών είναι η ……/04/2020, ημέρα   ………..  και 

ώρα 14.00 μ.μ. 

Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στα  γραφεία  του  Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης  Δυτικής 

Μακεδονίας, στην περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης στις  ……./04/2020, ημέρα ………… και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  ή  θα  αποσταλούν  με  οποιοδήποτε  τρόπο  στα  γραφεία  της 

Αναθέτουσας Αρχής, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. 50100 

Κοζάνη,  υπόψη  κ.  Σταύρου  Σαπαλίδη,  μέχρι  την  καθορισμένη  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης 

κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων.  

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα 

λήξης κατάθεσης προσφορών, βάση του πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Υπηρεσία, δεν θα γίνουν 

αποδεκτές και θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν. 

1.6  Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  στον  πίνακα ανακοινώσεων  του 

Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης  Δυτικής Μακεδονίας  και  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο    στις 

διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr,  http://www.eprocurement.gov.gr,  http://www.pta.pdm.gr  & 

http://www.pepdym.gr                

1.7  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

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, 
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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. 

1.8 Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού 

1. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

2.  Αρμόδια  για  τη Διενέργεια & Αξιολόγηση  των προσφορών  του Διαγωνισμού  είναι  η  Επιτροπή 

Διενέργειας    του  Διαγωνισμού    που  θα  συσταθεί  με  απόφαση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

3.  Αρμόδια  για  τυχόν  ενστάσεις  είναι  η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  που  θα  συσταθεί  με 

απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

4.  Αρμόδια  για  την  παραλαβή  του  έργου  είναι  η  Επιτροπή  Παραλαβής  που  θα  συσταθεί  με 

απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1  Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι : 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     

       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ‐  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

  οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2  Επικοινωνία ‐ Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

 Το πλήρες κείμενο  της παρούσας Διακήρυξης  είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων  του 

Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης  Δυτικής  Μακεδονίας  και  διατίθεται  σε  ηλεκτρονική  μορφή, 

μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις:  

https://diavgeia.gov.gr,  http://www.eprocurement.gov.gr,  http://www.pta.pdm.gr  & 

http://www.pepdym.gr           

Οι  ενδιαφερόμενοι  για  τυχόν  έντυπη  παραλαβή  και  για  επιπλέον  πληροφορίες  για  τον  παρόντα 

διαγωνισμό μπορούν  να απευθύνονται  στην Αναθέτουσα Αρχή,  αρμόδιος υπάλληλος  κ.  Σταύρος 

Σαπαλίδης τηλ. 2461350995, φαξ: 2461053991, e‐mail:   ssapalidis@pta.pdm.gr κατά τις εργάσιμες 

ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08.00 – 14.00. 
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Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  έγγραφα  της  παρούσης  σύμβασης  και 

ταχυδρομικά, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς αυτή να φέρει την ευθύνη για 

την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

 Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 

Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 

έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την 

τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο 

τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό κατά 

την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την 

οποία δηλώνει τα ανωτέρω. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινήσεων 

Τα    σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  εγγράφως  το  αργότερο  οκτώ  (8) 

ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  επίσης 

εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών,  ούτως 

ώστε όλοι οι  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς με οποιοδήποτε πρόσφορο και αποδεδειγμένο 

τρόπο, 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 τέσσερις  (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 

που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η  διάρκεια  της  παράτασης  θα  είναι  ανάλογη  με  τη  σπουδαιότητα  των  πληροφοριών  που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών.  
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Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.  

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις  υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού  που  αφορά  αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας 

προερχόμενης είτε από το νόμιμο 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. 

Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  μπορούν  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην 

ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής 

νομοθεσίας  είτε  από  πρόσωπο  κατά  νόμο  αρμόδιο  της  χώρας  στην  οποία  έχει  συνταχθεί  το 

έγγραφο.  

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  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188). 

Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  μπορούν  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην 

ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής 

νομοθεσίας  είτε  από  πρόσωπο  κατά  νόμο  αρμόδιο  της  χώρας  στην  οποία  έχει  συνταχθεί  το 

έγγραφο. 
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Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  ‐εταιρικά  ή  μη‐  με  ειδικό  τεχνικό 

περιεχόμενο  δεν  μπορούν  να  υποβάλλονται  σε  άλλη  γλώσσα,  χωρίς  να  συνοδεύονται  από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5  Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη ‐ 

μέλη  της  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη‐μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν, 

σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. ‐ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 

ή μερίσματα που λήγουν  κατά  τη διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται μετά  τη  λήξη  τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την  ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης,  ε)  το  ποσό  που  καλύπτει  η  εγγύηση,  στ)  την  πλήρη  επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),    ζ)  τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της 

διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της 

κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής 

διακήρυξης  και  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  θ)  την  ημερομηνία  λήξης  ή  τον 

χρόνο  ισχύος  της  εγγύησης,  ι)  την  ανάληψη  υποχρέωσης  από  τον  εκδότη  της  εγγύησης  να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
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ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην  περίπτωση  των  εγγυήσεων  καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2  Δικαίωμα Συμμετοχής ‐ Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1  Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων,  τα  μέλη  αυτών  (φυσικά  ή  νομικά 

πρόσωπα), 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή  προσφοράς.  H 

Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  να  απαιτήσει  από  τις  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  να  περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 3.  Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
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2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής 

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16.  

2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό) 

προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για 

μεμονωμένο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο)  ή  σε  ένα  από  τα  μέλη  του  (εάν  πρόκειται  για  ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.    Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη    καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους 

ακόλουθους λόγους:  

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 (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), 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 (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 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  (ΕΕ L 164  της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης  εγκλήματος,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  4 

αυτής,  
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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 (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 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 (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε 

τελεσίδικη  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και 

Ε.Ε.)  και  IKE  (ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (στ)  η  κατά  τα  ανωτέρω,  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει 

καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την  ημερομηνία  της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α)  όταν  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  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)  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο  προσφέρων  έχει 

αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του 

είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την 

ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες  ελέγχους,  ή  ββ)  δύο  (2)  πράξεις 

επιβολής προστίμου από  τα αρμόδια  ελεγκτικά όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης Εργασίας  για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο  (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει  να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
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2.2.3.3. 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. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης 

απαιτείται  να  ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το 

αντικείμενο  των  της  προμήθειας  υλικών.  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  ή  να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016.  Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 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.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται απ΄ 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

Οι  εγκαταστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό επιμελητήριο 

2.2.5  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1   Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 
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2.2.4  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,  ως  δικαιολογητικό 

συμμετοχής,  το προβλεπόμενο από  το άρθρο 79 παρ. 4  του ν.  4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16‐11‐2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα  Γ,  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν. 

1599/1986. 

Το  ΤΕΥΔ  καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του 

Παραρτήματος  Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 

(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ‐ΑΚΗ) και 23/2018  (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ‐Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 

αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (www.eaadhsy.gr),  στην  ιστοσελίδα  της Αναθέτουσας 

Αρχής (www.pta.pdm.gr) και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης, 

λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  υποβάλλεται  ένα  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 

κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  ως    προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος αυτού,  όπως  προκύπτει 

από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της 

προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 
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2.2.5.2  Αποδεικτικά μέσα/ Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Α.  Το δικαίωμα συμμετοχής  των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους,  όπως  ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.4  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της 

προσφοράς,  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  και  κατά  τη  σύναψη  της 

σύμβασης στις περιπτώσεις  του άρθρου 105 παρ. 3 περ.  γ  του Ν. 4412/2016  [βλ.  και  το με Α.Π. 

5035/28‐09‐2018 (ΑΔΑ 6ΔΛΚΟΞΤΒ‐ΟΥΨ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ]. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά 

στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα 

πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος ‐ μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 

μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων 

ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  εφόσον  έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του 

γνησίου της υπογραφής τους. 

Β.1    Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους‐μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις το οποίο να έχει εκδοθεί 
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έως  και  3  μήνες  πριν  την  υποβολή  του.  Η  υποχρέωση προσκόμισης  του ως  άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β)  για  τις παραγράφους 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από  την αρμόδια αρχή  του οικείου 

κράτους  ‐  μέλους ή  χώρας  το οποίο  να  είναι  σε  ισχύ  κατά  τον  χρόνο υποβολής  του άλλως  στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σ΄ αυτό χρόνος  ισχύς,  να έχει  εκδοθεί  έως και 3 μήνες πριν  την 

υποβολή  του.  Η    Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  ζητήσει  επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση  του 

προσωρινού αναδόχου αναφορικά με  τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης  (στην περίπτωση 

που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας 

και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικά  για  τις  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.2  α.,  πέραν  του  ως  άνω  πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  δικαστική  ή  διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.2γ  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και 

Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων  που  έχει  εκδοθεί  έως  και  3  μήνες  πριν  την 

υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του  ανωτέρω  πιστοποιητικού,  αυτό  αντικαθίσταται  από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά 

με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος‐μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β της παραγράφου 4  του άρθρου 

74  του  ν  442/2016,  τα  έγγραφα μπορεί  να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,  στα  κράτη  ‐ 

μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του 
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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. 

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες  τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο   21, στις 

περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β της παραγράφου 4  του άρθρου 74 

του  ν  442/2016.  Οι  επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του  επιγραμμικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e‐Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
δ)  για  την παράγραφο 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση  του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι  δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2    Για  την  απόδειξη  της  καταλληλόλητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας  της 

παραγράφου  2.2.4  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  του 

οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς 

που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του 

Παραρτήματος XI  του Προσαρτήματος Α΄  του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή  τους  σε  αυτό  και  αφετέρου  το  ειδικό  επάγγελμά  τους.  Στην  περίπτωση  που  χώρα  δεν 

τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  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 της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 

ασκεί  τη  δραστηριότητα  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  υπό  ανάθεση 

σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 

Επιμελητήριο. 
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Άλλως δύναται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από 

αρμόδια  φορολογική  αρχή  έναρξης  εργασιών  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου  είτε  με  την 

προσκόμιση  βεβαίωσης  από  αρμόδια  φορολογική  αρχή  από  την  οποία  να  προκύπτει  ο  κωδικός 

αριθμός  δραστηριοτήτων  είτε  με  την  προσκόμιση  ένορκης  δήλωσης  ενώπιον  συμβολαιογράφου 

στην οποία να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους. 

Επισημαίνεται ότι,  τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη  της απαίτησης  του άρθρου 

2.2.4  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται 

αποδεκτά,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή 

τους,  εκτός  αν,  σύμφωνα  με  τις  ειδικότερες  διατάξεις  αυτών,  φέρουν  συγκεκριμένο  χρόνο 

ισχύος. 

Β.3    Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο  οικονομικός  φορέας 

είναι  νομικό  πρόσωπο  και  υποχρεούται,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  να  δηλώνει  την 

εκπροσώπηση  και  τις  μεταβολές  της  σε  αρμόδια  αρχή  (πχ  ΓΕΜΗ),  προσκομίζει  σχετικό 

πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης,  το  οποίο  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30) 

εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του.    Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών,  αντίστοιχα ΦΕΚ,  συγκρότηση Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε περίπτωση Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα με  τη 

νομική  μορφή  του  οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει  από  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ),  αρκεί  η 

υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με  τη νομική μορφή του 

οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση    του 
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νόμιμου  εκπροσώπου, από  την οποία αποδεικνύονται  τα ανωτέρω ως  προς  τη  νόμιμη  σύσταση, 

μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι  ως  άνω  υπεύθυνες  δηλώσεις  γίνονται  αποδεκτές,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες 

οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την 

εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 Β.4    Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα 

παραπάνω,  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς 

βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται  με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α για ένα, 

περισσότερα ή και όλα τα τμήματα της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε 

περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

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).  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με τα πλήρη στοιχεία αυτών, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε σφραγισμένο φάκελο, έξω 

από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και  τα εξής :  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ TAMEIO ANAΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ.Ε.Π. 50100 ΚΟΖΑΝΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής 

στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 18/05/2020 
 ΗΜΕΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 19/05/2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 
 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
 

ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την 

προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα 

με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. 

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκε 

έγκαιρα αλλά δεν έφτασε έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα 

επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.  

 

2.4.3. Περιεχόμενο προσφορών 
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Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο ή συσκευασία που περιλαμβάνει δύο σφραγισμένους 

υποφακέλους. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς (Ενιαίος Φάκελος ή συσκευασία και στους υποφακέλους) πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και τα εξής:  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ TAMEIO ANAΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ.Ε.Π. 50100 ΚΟΖΑΝΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής 

στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 18/05/2020                               
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 19/05/2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ                                        
ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
 

ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ο πρώτος υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο δεύτερος την οικονομική 

προσφορά. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην 

παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου 

του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 

(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.pta.pdm.gr), στην ιστοσελίδα της 

Ε.Υ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας (www.pepdym.gr), στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr), και 

αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Γ). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης, 

λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  υποβάλλεται  ένα  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 

κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  ως    προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος αυτού,  όπως  προκύπτει 

από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της 

προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β της διακήρυξης 

και δίνεται σε Ευρώ. Το Παράρτημα Β (Πίνακας οικονομικής προσφοράς + Πίνακας τεχνικής 

συμμόρφωσης) σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

(pta.pdm.gr), στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας (www.pepdym.gr)  και αποτελεί  

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β). 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» εμπεριέχει: 

 τον Πίνακα οικονομικής προσφοράς  

 τον Πίνακα τεχνικής συμμόρφωσης  
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 και την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 που προβλέπεται για το είδος του Τμήματος Δ (για 

όποιον υποψήφιο υποβάλλει προσφορά για το Τμήμα αυτό). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται στην παρούσα διακήρυξη.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 10 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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, 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. 

Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 

σύμβασης εξυπηρετεί  το δημόσιο συμφέρον,  να  ζητήσει εκ  των υστέρων από τους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
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2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 

παρούσα και ιδίως στις παραγράφους 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1, 3.2. 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται 

συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν 

αποκατασταθεί  κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της 

προκαθορισμένης  προθεσμίας  ή  η  εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή  από  την  αναθέτουσα  αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν.4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο  ή  περισσότερες 

προσφορές, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης  διακήρυξης  και  αποκλίσεις  ως  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της 

σύμβασης. 

2.4.8 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες 

αρχές απαιτούν 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 της αναθέτουσας αρχής.  

2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν ιδίως: 
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α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων 

για την παροχή των υπηρεσιών, 

γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, 

δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16, σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.4412/16, 

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του Ν.4412/16, 

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 

1 του άρθρου 89 του Ν.4412/16. 

3.  Η  αναθέτουσα  αρχή  αξιολογεί  τις  παρεχόμενες  πληροφορίες,  σε  συνεννόηση  με  τον 

προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν 

κατά  τρόπο  ικανοποιητικό  το  χαμηλό  επίπεδο  της  τιμής  ή  του  κόστους  που  προτείνεται, 

λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές 

απορρίπτουν  την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι 

δεν  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες  υποχρεώσεις  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  18  του 

Ν.4412/16. 

4.  Εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  διαπιστώνει  ότι  μια  προσφορά  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  λόγω 

χορήγησης  κρατικής  ενίσχυσης  στον  προσφέροντα,  η  προσφορά  μπορεί  να  απορρίπτεται 

αποκλειστικά  για  αυτό  τον  λόγο,  μόνο  μετά  από  διαβούλευση  με  τον  προσφέροντα  και  εφόσον 

αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα 

αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 

107  της  ΣΛΕΕ.  Σε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  απορρίπτει  προσφορά  υπό  τις  συνθήκες 

αυτές, ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή. 

5.  Εφόσον  ζητηθεί,  η  Αρχή  θέτει  στη  διάθεση  άλλων  κρατών  μελών,  στο  πλαίσιο  διοικητικής 

συνεργασίας,  κάθε πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεση της όπως νόμους,  κανονισμούς, 

συλλογικές συμβάσεις καθολικής ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα— σχετικά με τα δικαιολογητικά 
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και  τα  έγγραφα  που  προσκομίζονται  σε  σχέση  με  τις  λεπτομέρειες  που  αναφέρονται  στην 

παράγραφο 2. 

2.4.9 Ισότιμες προσφορές 

Ισότιμες,  βάσει  του  άρθρου  90  παρ.  1  του    Ν.4412/16  θεωρούνται  οι  προσφορές  με  την  ίδια 

ακριβώς τιμή.  

Στην  περίπτωση αυτή  επιλέγεται  ο  ανάδοχος  με  κλήρωση μεταξύ  των  οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  

Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  παρουσία  αυτών  των  οικονομικών 

φορέων. 
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, 

παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν. 

Προσφορές  που  υποβάλλονται  ή  περιέχονται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  με  οποιοδήποτε  τρόπο 

εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία : 

Το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την 

ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  παρούσα  διακήρυξη.  Η  αποσφράγιση  διενεργείται 

δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων/συμμετεχόντων  ή  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία έχουν ως εξής:  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής 

μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  το  αρμόδιο  όργανο  όλα  τα  δικαιολογητικά  που 

υποβάλλονται  κατά  το στάδιο αυτό ανά φύλλο.  Το αρμόδιο όργανο  καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  το  παραπάνω 

όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από 

το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα 

ορισθεί.  Οι  προσφέροντες/συμμετέχοντες  ή  οι  νομίμως  εξουσιοδοτημένοι  εκπρόσωποι  τους 

αποχωρούν. 

β)   Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι 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  και  ακολουθεί  σχετική  ανακοίνωση  τιμών.  Για  όσες 
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προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδιο  α  οι  φάκελοι  της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας  Αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες  ή  στους 

συμμετέχοντες.  Κατά  των  ανωτέρω αποφάσεων  χωρεί  ένσταση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  127  του 

Ν.4412/2016.  

Η αποσφράγιση  των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς δύναται 

να γίνει και σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής βάσει του άρθρου 117 του 

Ν.4412/2016. 

 

3.1.1. Συμπλήρωση  ‐ αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η συμπλήρωση ‐ αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 

102  του  Ν.4412/2016  όπου  ορίζεται  ότι  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών,  η 

αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  ή  τους  υποψηφίους  να 

διευκρινίζουν  ή  να  συμπληρώνουν  τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβάλει,  μέσα  σε 

εύλογη  προθεσμία,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  από  επτά  (7)  ημέρες  από  την 

ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε  διευκρίνιση  ή 

συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα  τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων  της  προσφοράς  από  την  ορολογία  των  εγγράφων  της  σύμβασης,  που  δεν  επιφέρουν 

έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής  σήμανση  αντιγράφων  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του 

ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 

δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 
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νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 

πρώτο  εδάφιο,  δεν  επιτρέπεται  να  έχει  ως  συνέπεια  μεταγενέστερη  αντικατάσταση  ή  υποβολή 

εγγράφων  σε  συμμόρφωση  με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  αλλά  μόνο  η  διευκρίνιση  ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  

Η  διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  δεν  πρέπει  να  εισάγει  διακρίσεις,  άνιση  μεταχείριση  των 

οικονομικών  φορέων  ή  να  έχει  ως  συνέπεια  ευνοϊκή  μεταχείριση  συγκεκριμένου  οικονομικού 

φορέα. 

 Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να  διευκρινίσουν,  μέσα  σε 

εύλογη  προθεσμία  η  οποία  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  από  επτά  (7)  ημέρες  από  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς 

που  έχουν  υποβάλει,  αν  περιέχει  ασάφειες  ή  ήσσονος  σημασίας  ατέλειες,  επουσιώδεις 

παραλείψεις  ή  πρόδηλα  τυπικά  ή  υπολογιστικά  σφάλματα  που  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει  ότι 

μπορεί  να  θεραπευθούν.  Η  διευκρίνιση  αυτή  δεν  πρέπει  να  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  ουσιώδη 

αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει  να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  

Η  παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα  ή  υποψήφιο,  σύμφωνα  με  τα 

παραπάνω,  είναι  υποχρεωτική  για  την  αναθέτουσα  αρχή,  αν  επίκειται  αποκλεισμός  του  από  τη 

διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

3.2  Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  ‐  Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

 Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα 

αρχή  ειδοποιεί  εγγράφως  τον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) [βλ. και το με Α.Π. 5035/28‐09‐

2018 (ΑΔΑ 6ΔΛΚΟΞΤΒ‐ΟΥΨ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ] όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται 

στην παράγραφο 2.2.5.2 της παρούσας διακήρυξης για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 αυτής καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής   επιλογής της 

παραγράφου 2.2.4 αυτής. 
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Τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος 

παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της άνωθεν προθεσμίας των δέκα (10) 

ημερών αίτημα προς την επιτροπή του διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 

το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση  των  δικαιολογητικών,  η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 

αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  και  πριν  το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών, απορρίπτεται  η  προσφορά  του 

προσωρινού αναδόχου»  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης  όπως  είχαν  οριστεί  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η 

προσφορά  του  προσφέροντος  που  απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν 

προσκομίζει  ένα ή περισσότερα από  τα απαιτούμενα έγγραφα  και δικαιολογητικά,  η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

 Αν  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 

1 και τα άρθρα 75, 76 και 77,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου  και, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης  όπως  είχαν  οριστεί  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η 

προσφορά  του  προσφέροντος  που  απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν 
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αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 

75 η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται  με  τη σύνταξη πρακτικού 

από  την  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση 

δικαιολογητικών  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την  κήρυξη  του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου, είτε 

για την ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλεισθεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που 

κατατέθηκαν. 

3.3  Κατακύρωση ‐ σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή  κοινοποιεί  επί αποδείξει    με  κάθε πρόσφορο  τρόπο,  όπως  τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  κλπ,  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 

έχει  υποβάλει  αποδεκτή  προσφορά,  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  σύμφωνα με  το  άρθρο 

105 του Ν. 4412/2016.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.  

Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής :  

α)  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  της  ένστασης  του  άρθρου  127  και  σε  περίπτωση 

άσκησης,  η  έκδοση  απόφασης  επί  αυτής  ή  η  πάροδος  άπρακτης  της  προθεσμίας  του  πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,  

β)κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος  υποβάλλει,  στην  περίπτωση  που  απαιτείται,  έπειτα  από  σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία 
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θα  δηλώνεται  ότι,  δεν  έχουν  επέλθει  στο  πρόσωπό  του  οψιγενείς  μεταβολές  κατά  την  έννοια 

του άρθρου  104 και  μόνον  στην  περίπτωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  ή  της  άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 

την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Μετά την έλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία 

που  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει  να 

υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση, 

κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του 

και ακολουθείται  η  διαδικασία  του  άρθρου  103  για  τον 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 β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106. 

3.4 Ενστάσεις  

Οι Προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση 

κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της οποίας είναι πέντε 

(5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό 

φορέα ή από  τη συντέλεση  της παράλειψης. Η  ένσταση  κατά  της διακήρυξης ή  της πρόσκλησης 

υποβάλλεται  σε  προθεσμία  που  εκτείνεται  μέχρι  το  ήμισυ  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη 

δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι 

την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών. Για  τον  υπολογισμό  της  προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  σύμφωνα  με  τα 

οριζόμενα  και  στο  άρθρο  221,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της 

ένστασης  η  οποία  μπορεί  να  γίνει  και  με  ηλεκτρονικά  μέσα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  376 
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παράγραφος  11.  Στην  περίπτωση  της  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης  ή  της  πρόσκλησης  η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.  Με  την  άπρακτη  πάροδο  των  ανωτέρω  προθεσμιών  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή  παραβόλου,  υπέρ  του  Δημοσίου,  ποσού  ίσου  με  το  ένα  τοις  εκατό  (1%)  επί  της 

εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 

αποφασίζων διοικητικό όργανο.  

Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού,  Οικονομικών  και 

Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων  μπορεί  να  αναπροσαρμόζεται  το  ύψος  του  ανωτέρω 

παραβόλου. 

 Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 

πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης 

της  προηγούμενης  παραγράφου,  ενώπιον  του Διοικητικού  Εφετείου  της  έδρας  της  αναθέτουσας 

αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η  άσκηση  της  ένστασης  της  παραγράφου  1  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ενδίκων 

βοηθημάτων  του  παρόντος.  Πέραν  από  την  ενδικοφανή  αυτή  προσφυγή  δεν  χωρεί  καμία  άλλη 

τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το  παράβολο  για  την  άσκηση  της  αίτησης  ακύρωσης  και  της  αίτησης  αναστολής  υπολογίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5  Ματαίωση Διαδικασίας 

Η  αναθέτουσα  αρχή  με  ειδικά  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
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 α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών, ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του  Ν.4412/16  και  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  ή  β)  στην  περίπτωση  του  τελευταίου 

εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105. 

 Ματαίωση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  μπορεί  να  λάβει  χώρα  με  ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου και στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς  και  η  εκτέλεση  του  συμβατικού  αντικειμένου  δεν  ενδιαφέρει  πλέον  την  αναθέτουσα 

αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016  

στ)  για  άλλους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος  όπως  ιδίως  δημόσιας  υγείας  ή 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να  ακυρώσει  μερικώς  τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της 

από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί,  επίσης,  το δικαίωμα, μετά από  γνώμη  του αρμοδίου οργάνου,  να 

αποφασίσει,  παράλληλα  με  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  του  Ν.4412/16,  εφόσον,  στην  τελευταία  αυτή 

περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  
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4.  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1  Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή  ,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ' 

ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.5.  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση, 

συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5%  επί  του  ποσού  της 

αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 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.  

4.2   Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016,  οι  όροι  και  το 

νομοθετικό πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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. 

4.4  Τροποποίηση ‐ επέκταση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.5  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  73  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) 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 Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1  Τρόπος πληρωμής  

Η  πληρωμή  του  Συμβατικού  Τιμήματος  του  Έργου  μπορεί  να  γίνεται  τμηματικά  (σε  επίπεδο 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ)  και  μετά  την  παραλαβή  του  συνόλου  των  παραδοτέων  κάθε  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  από  την 

αρμόδια  Επιτροπή  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  όπως  προβλέπεται  στο 

χρονοδιάγραμμά τους στο Παράρτημα Α και σύμφωνα με το κόστος που έχει προσφερθεί από τον 

ανάδοχο. 

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από  τις διατάξεις  του άρθρου 200 παρ.  5 

του N. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για  την  παροχή  της  υπηρεσίας  στον  τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  υπόκεινται  στο  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό  τέλος  χαρτοσήμου  3%  και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 
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5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου ‐ Κυρώσεις  

5.2.1.  Ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα 

που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκευάσει  ή  συντηρήσει  αυτά  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του 

δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α)  το  υλικό  δεν φορτωθεί  ή  παραδοθεί  ή  αντικατασταθεί  με  ευθύνη  του φορέα  που  εκτελεί  τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί ‐ παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  206  του 

Ν.4412/16,  επιβάλλεται  πρόστιμο 5%  επί  της  συμβατικής αξίας  της  ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής αξίας  των  εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα,  το πρόστιμο υπολογίζεται  επί  της συμβατικής αξίας 

της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση‐  παράδοση  ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 

τα  διάφορα  στάδια  των  διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο  ανάδοχος  και  παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης ‐ παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 

ποσό  πληρωμής  του  αναδόχου  ή,  σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  ή  έλλειψης  αυτού,  με  ισόποση 
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κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι  τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου ‐ Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 

υλικών),  6.4.  (Απόρριψη  συμβατικών  υλικών  –  αντικατάσταση),  καθώς  και  κατ’  εφαρμογή  των 

συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 

που  εκτελεί  τη  σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία  (30)  ημερών από  την  ημερομηνία  της 

κοινοποίησης  ή  της  πλήρους  γνώσης  της  σχετικής  απόφασης.  Η  εμπρόθεσμη  άσκηση  της 

προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 

της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221  του  ν.4412/2016  οργάνου,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30) 

ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 

αυτής  δεν  χωρεί  η  άσκηση  άλλης  οποιασδήποτε  φύσης  διοικητικής  προσφυγής.  Αν  κατά  της 

απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 

από  το  αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η  απόφαση  καθίσταται  οριστική.  Αν  ασκηθεί 

εμπρόθεσμα  προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της  απόφασης  μέχρι  αυτή  να 

οριστικοποιηθεί. 

5.4  Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε  διαφορά  μεταξύ  των  συμβαλλόμενων  μερών  που  προκύπτει  από  τις  συμβάσεις  που 

συνάπτονται  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  διακήρυξης  ,  επιλύεται  με  την  άσκηση  προσφυγής  ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 

ειδικότερα  οριζόμενα  στις  παρ.  1  έως  και  6  του  άρθρου  205Α  του  ν.  4412/2016.  Πριν  από  την 

άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της 
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προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,  διαφορετικά  η  προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1   Χρόνος παράδοσης υλικών  

6.1.1.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  υλικά  όπως  αναλύεται  στον  Πίνακα 

Χρονοδιαγράμματος του ΜΕΡΟΥΣ Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των 

υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό 

τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται 

από  τον ανάδοχο  και η παράταση  χορηγείται  χωρίς  να συντρέχουν  λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή,  εάν  λήξει  ο παραταθείς,  κατά  τα ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να παραδοθεί  το υλικό,  ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται 

να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει  στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο 

αναφέρεται  η  ημερομηνία  προσκόμισης,  το  υλικό,  η  ποσότητα  και  ο  αριθμός  της  σύμβασης  σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2   Παραλαβή υλικών ‐ Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών   

 
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται  σύμφωνα  με  την  παρ.  11  εδ.  β  του  άρθρου  221  του  Ν.4412/16  σύμφωνα  με  τα 

οριζόμενα  στο  άρθρο  208  του  ως  άνω  νόμου.  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών 
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διενεργείται  ποσοτικός  και ποιοτικός  έλεγχος  και  εφόσον  το  επιθυμεί μπορεί  να παραστεί  και ο 

ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό‐  παραλαβής  του  υλικού  με  παρατηρήσεις  –απόρριψης    των  υλικών)  σύμφωνα  με  την 

παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μπορούν  να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 

αναδόχου  ή  αυτεπάγγελτα  σύμφωνα  με  την  παρ.  5  του  άρθρου  208  του  ν.4412/16.  Τα  έξοδα 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που  

διενεργήθηκαν  από  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες  επιτροπές  παραλαβής  μπορεί  να  ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,   με τον 

τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να  ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2.  Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 

την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
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απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση  του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,  στην  οποία  δεν  μπορεί  να  συμμετέχουν  ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από  την  σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 

και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλή 

6.3   Απόρριψη συμβατικών υλικών  ‐ Αντικατάσταση 

6.3.1.  Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής  ποσότητας  των 

υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού 

χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

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

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3.  Η  επιστροφή  των  υλικών  που  απορρίφθηκαν  γίνεται  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στις 

παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                                                                                                                         

Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου – Χρονοδιάγραμμα – Οικονομικό 

αντικείμενο της σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α – ΦΥΣΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο  του  προκηρυσσόμενου  έργου  αποτελεί  η  προμήθεια  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  και 

λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής. 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΜΗΜΑ Α 

1. Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (6) έξι  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

A ΚΟΥΤΙ Midi Tower* Αθόρυβης έκδοσης (silent, quiet) από 
τις προδιαγραφές του 

Β ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ*  
Β1.  CPU ΑΜD RYZEN 7 σειράς 3000 και άνω

ή 
CPU INTEL CORE i7 σειράς 9000 και άνω

>= 3,0 GHz 

B2.  Αριθμός πυρήνων (cores) 
>= 8 

Γ ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ*  

Γ1. Συμβατή μητρική ανάλογα με τον 
επεξεργαστή 

 

Γ2.  Ήχος  7.1 CH HD Audio 

Γ3.  Socket μνήμης  Υποστήριξη μνήμης 2400 MHZ 
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Γ4.  Θύρες δικτύου Ethernet 10/100/1000  
>= 1 

Γ5. 

Πίσω 3 audio jacks (line‐in/line‐ 
out/mic) για  
5.1 surround sound  

NAI 

Γ6.  Μπροστά 1 universal audio jack   NAI 

Γ7.  PCI Express x16   >= 1 

Γ8.  PCI Express x1   >= 2 

Γ9.  Θύρες USB 3.1 Gen1 Type‐A ή/και USB 
3.1 Gen2 Type‐A  >= 6 

Δ ΜΝΗΜΗ*  
Δ1.  Μέγεθος   >=16 GB 

Δ2. Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας  
>= 2400 MHz 

Δ3.  Συνολικά DIMM slots   >= 2 

E ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ  
Ε1. Μονάδα 1: SSD (boot), M.2 

διασύνδεσης (interface)*  >=512 GB (boot) 

Ε2. Μονάδα 2: HDD (SATA III)*  >=4 TB 

Ε3. Εσωτερικό DVD+/‐RW*  ΝΑΙ 

ΣΤ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ*  
ΣΤ1. Ισχύς  >=550 Watt, με πιστοποίηση Bronze 

ΣΤ2. PFC, EPA  NAI 

Ζ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ   

Ζ1. Ποντίκι*  Ενσύρματο, optical, με ροδέλα, 

>= 1000dpi, usb 

Ζ2. Πληκτρολόγιο*  WIRED DESKTOP 102 keys – GR ‐ 

BLACK, usb 

Η ΗΧΕΙΑ*   
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Η1. Ισχύς  >= 3W RMS συνολικά 

Η2. Συνδεσιμότητα  USB ή/και jack 3.5''  

Θ ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ*   
Θ1. Nvidia GT 1030 και άνω  

                ή 
AMD RX 550 και άνω 

ΝΑΙ 

Θ2. Έξοδοι σήματος  Τουλάχιστον HDMI και DVI 

Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   
Ι1. Windows 10 Pro 64‐bit GR 

Εγκατεστημένα και ενεργοποιημένα 

ΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
  

ΙΑ1. Ασύρματη κάρτα δικτύου (μπορεί να 
υπάρχει και ως onBoard στη 

μητρική)** 
Dual band 802.11ac, >= 300 Mbps 

ΙΑ2. UTP Καλώδιο 20m*  Cat. >= 6 

ΙΑ3. Τροχήλατη βάση 
>= του προσφερόμενου Midi Tower 

ΙΑ4. Εγγύηση ανταλλακτικά και εργασία 
>= 2 Χρόνια 

 
*Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και η πλήρης ονομασία του μοντέλου 
**Να αναφέρεται  τόσο η μάρκα επιλογής όσο και η πλήρης ονομασία  του μοντέλου αν 

και μόνο αν δεν είναι ενσωματωμένη στη μητρική 
 
 
 2. Οθόνη  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή* 

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (6) έξι  

Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α1. Διαστάσεις  >= 23.8" 

Α2. Πάνελ  IPS ή VA 
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Α3. Aspect Ratio  16:9 

Α4. Ανάλυση  >=1920 x1080 

Α5. Είσοδος σήματος  Τουλάχιστον DVI, HDMI 

Α6. Φωτεινότητα   >= 250 cd/m2 

Α7. Typical Contrast Ratio   >= 1000:1 

Α8. Viewing Angle   >=178/178 

Α9. Response Time   <= 5 ms 

Α10. Ρύθμιση Βάσης ως προς το ύψος  ΝΑΙ 

Α11. Να μπορεί να συνδεθεί με τον 
προσφερόμενο Η/Υ απευθείας μέσω 
HDMI με καλώδιο   

NAI 

Α12. Να προσφερθούν καλώδια ρεύματος, 
HDMI  

NAI 

Α13. Εγγύηση από τον κατασκευαστή.    >= 2 Χρόνια 

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά 
 
3. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής* (μάρκα, μοντέλο) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (10) δέκα  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    
Α1.  CPU ΑΜD RYZEN 5 ή 7                             

(2ης γενιάς και άνω) 
ή 

CPU INTEL CORE i5 ή i7                        
(9ης γενιάς και άνω)   

>= 1,6 GHz 

Β ΜΝΗΜΗ   
Β1.  Μέγεθος κεντρικής μνήμης   >= 8 GB 



ΑΔΑ: ΩΕΙΗΚΧΨ-ΥΙ4



 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  

       

 

	
24610-53970 (κέντρο) 	24610-53991   Περιοχή ΖΕΠ 
24613‐50995	(απευθείας) 	ssapalidis@pta.pdm.gr  501 00,  Κοζάνη 59 

 
 

Β2.  Τύπος μνήμης  DDR4 

Γ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ   
Γ1.  Μονάδα 1: SSD (boot), M.2 

διασύνδεσης (interface)  >= 512 GB 

Δ ΟΘΟΝΗ    
Δ1.  Διάσταση  14” 

Δ2.  Ανάλυση οθόνης  >= 1920 x1080 

Δ3.  Πάνελ  IPS ή VA 

Ε I/O PORTS   
Ε1.  3.5mm audio jack  >= 1 

Ε2.  USB Type C  >= 1 

Ε3.  USB Type A 3.1  >= 1 

Ε4.  Wireless 
Dual band wi‐fi 802.11ac, >= 300Mbps

ΣΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   

ΣΤ1.  Windows 10 64‐bit GR 
Εγκατεστημένα και ενεργοποιημένα 

Ζ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Ζ1.  Εγγύηση για ανταλλακτικά και 
εργασία    >= 2 Χρόνια 

Ζ2.  Βάρος 
< 1,7 κιλά 

 
*Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. Για κάθε επιπλέον 
υλικό  που  προστίθεται  επιπλέον  (π.χ.  δεύτερος  σκληρός  δίσκος)  αυτό  θ’  αναφέρεται 
ξεχωριστά. 
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4. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής* (μάρκα, μοντέλο) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (2) Δύο 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ   
Α1.  CPU ΑΜD RYZEN 5 ή 7 (2ης γενιάς και άνω) 

ή 
CPU INTEL CORE i5 ή i7 (9ης γενιάς και άνω)   

>= 1,6 GHz 

Β ΜΝΗΜΗ  

Β1.  Μέγεθος κεντρικής μνήμης   >= 8 GB 

Β2.  Τύπος μνήμης  DDR4 

Γ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ  

Γ1.  Μονάδα 1: SSD (boot), M.2 διασύνδεσης 
(interface)  >= 512 GB 

Δ ΟΘΟΝΗ   
Δ1.  Διάσταση  17.0” ‐ 17.3” 

Δ2.  Ανάλυση οθόνης  >= 1920 x1080 

Δ3.  Πάνελ  IPS ή VA 

Ε I/O PORTS   

Ε1.  3.5mm audio jack  >= 1 

Ε2.  USB Type C  >= 1 

Ε3.  USB Type A 3.1  >= 1 

Ε4.  Wireless  Dual band wi‐fi 802.11ac, >= 
300Mbps 

ΣΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΣΤ1.  Windows 10 64‐bit GR  Εγκατεστημένα και 
ενεργοποιημένα 
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Ζ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ζ1.  Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία    >= 2 Χρόνια 

Ζ2.  Βάρος  < 3,1 κιλά 

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. Για κάθε επιπλέον 
υλικό που προστίθεται επιπλέον (π.χ. δεύτερος σκληρός δίσκος) αυτό θ’ αναφέρεται 
ξεχωριστά. 
 
 
5. UPS* 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (6) έξι 

Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α1.  Ισχύς  >= 600 Watt 

Α2.  Αντοχή Μπαταρίας (Half Load)  >= 10 min.  

Α3.  Αντοχή Μπαταρίας (Full Load)  >= 2 min.  

Α4.  Πρίζες AC: schuko  >= 3 

Α5.  Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία    >= 2 Χρόνια  

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. 
 
 
6. Εφαρμογή γραφείου 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (18) Δεκαοκτώ  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α1.  Microsoft Οffice Professional Plus 2019 Ελληνικά 
(1 άδεια) 

NAI 

Α2.  Υπηρεσία εγκατάστασης στους υπολογιστές  ΝΑΙ 
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7. Εφαρμογή antivirus* 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (18) δεκαοκτώ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α1.  Κονσόλα απομακρυσμένης διαχείρισης  ΝΑΙ 

Α2.  Προστασία Mobile  ΝΑΙ 

Α3.  Διάρκεια άδειας  >= 2έτη 

Α4.  Υπηρεσία εγκατάστασης στους υπολογιστές  ΝΑΙ 

 

* Να αναφέρεται τόσο η ονομασία όσο και η έκδοση του λογισμικού 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 

ΕΙΔΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Επιτραπέζιος 
ηλεκτρονικός 
υπολογιστής 

6  1.450,00  1.798,00  10.788,00 

Οθόνη  
Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή 

6  220,00  272,80  1.636,80 

Φορητός 
ηλεκτρονικός 

υπολογιστής 14” 
10  1.150,00  1.426,00  14.260,00 

Φορητός 
ηλεκτρονικός 
υπολογιστής 
17.0”‐17.3”  

2  1.350,00  1.674,00  3.348,00 

UPS  6  110,00  136,40  818,40 
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Εφαρμογή 
γραφείου 

18  550,00  682,00  12.276,00 

Εφαρμογή 
antivirus 

18  40,00  49,60  892,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   44.020,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

1. Server*  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    
Α1.  Intel Xeon 

ή 
AMD EPYC 

>= Gold 
 

>= 2,0 GHz 

A2.  Αριθμός πυρήνων (cores)  >= 10 (για INTEL) 
 

>= 24 (για AMD) 

Β ΜΝΗΜΗ   

Β1.  Μέγεθος κεντρικής μνήμης   >=64 GB 

Γ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ   

Γ1. RAID  ΝΑΙ.  
Ο ελεγκτής θα πρέπει να υποστηρίζει 
πολλαπλές διατάξεις RAID, ίδιου ή 

διαφορετικού τύπου, την ίδια στιγμή 
στον ίδιο Server 
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Γ2. 3 x SSD (boot)  >= 1TB ο καθένας σε διάταξη RAID 1 
hot spare, TBW >= 700 

Γ3. HDD  >= 2,4 TB (SAS) ο καθένας σε διάταξη 
RAID 1 hot spare. 

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα  
>= 7 TB  

Γ4. Προσαρμογέας διαύλου κεντρικού 
υπολογιστή (HBA) SAS 12 Gbps 

ΝΑΙ 

Δ ΘΥΡΕΣ   

Δ1. θύρες 1 GbE  >= 2 

Δ2. σειριακή θύρα  >= 1 

Δ3. θύρες USB 3.0/3.1 
 

>= 4 

Δ4. θύρα VGA/DVI/HDMI  >= 1 

Δ5. εσωτερική θύρα USB 3.0  >= 1 

E ΑΣΦΑΛΕΙΑ**  

E1. Κρυπτογραφικά υπογεγραμμένο 
υλικολογισμικό 
Silicon‐like Root of Trust 
Ασφαλής εκκίνηση 
Ασφαλής διαγραφή 
Κλείδωμα συστήματος 

NAI 

ΣΤ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ*  

ΣΤ1. 2 x   >= 750 Watt, με πιστοποίηση Platinum

ΣΤ2. PFC, EPA   NAI 

Ζ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ  

Ζ1. Ποντίκι*  Ενσύρματο, optical, με ροδέλα, 

>= 1000dpi, usb 

Ζ2. Πληκτρολόγιο*  WIRED DESKTOP 102 keys – GR ‐ 

BLACK, usb 

Ζ3. Οθόνη  Διάσταση 21,5” 
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Η1. Windows Server 2019  >= 20 DEVICE or USER CALS, 
εγκατεστημένα 

Θ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Θ1. Form Factor  Tower 

Θ2. Υπηρεσίες  Συναρμολόγησης, δημιουργία RAID 1 
hot spare, εγκατάσταση Windows 

Server 2019 

Θ3. Εγγύηση ανταλλακτικά και εργασία    >= 5 Χρόνια 

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά 
** Η απάντηση θα περιέχει αναλυτικά κατασκευαστή, έκδοση, αν διατίθεται σε 

hardware/software κτλ. 
 
2. Server UPS* 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα 

Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α1.  Ισχύς  >= 1500 Watt 

Α2.  Αντοχή Μπαταρίας (Half Load)  >= 10 min. 

Α3.  Αντοχή Μπαταρίας (Full Load)  >= 2 min. 

Α4.  Πρίζες AC: schuko  >= 2 

Α5.  Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία  >= 2 Χρόνια 

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά 
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3. Εφαρμογή antivirus για τον Server* 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α1.  Κονσόλα απομακρυσμένης διαχείρισης  ΝΑΙ 

Α2.  Προστασία Endpoint  ΝΑΙ 

Α3.  Προστασία Virtualization  ΝΑΙ 

Α4.  Προστασία Server  ΝΑΙ 

Α5.  Διάρκεια άδειας  >= 2έτη 

Α6.  Υπηρεσία εγκατάστασης στους 
υπολογιστές 

ΝΑΙ 

 
* Να αναφέρεται τόσο η ονομασία όσο και η έκδοση του λογισμικού 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΕΙΔΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Server   1  11.074,00  13.731,76  13.731,76 

Server UPS   1  890,00  1.103,60  1.103,60 

Εφαρμογή 
antivirus για 
τον Server  

1  571,00  708,04  708,04 

Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 

  600,00  744,00  744,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   16.287,40 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

1. Επιτοίχιος βιντεοπροβολέας* 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α1.  Ανάλυση   >= 1920 x 1080 

Α2.  Αντίθεση  >= 10000:1 

Α3.  Φωτεινότητα  >= 3000 Ansi Lumens 

Α4.  Μέγεθος εικόνας  <= 30” με >= 300" 

Α5. Wi‐fi  Ενσωματωμένο 

A6.  Ηχεία  ΝΑΙ 

Α7.  Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία  >= 2 έτη 

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. 
 
2.  Πανί προβολής με τρίποδο* 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   
Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α1.  Μήκος πανιού  από >= 150 cm  
έως <= 200 cm 

Α2.  Μέγιστο ύψος πανιού  από >= 150 cm  
έως <= 200 cm 

Α3.  Χρώμα πανιού οθόνης  Λευκό 

Α4.  Περίγραμμα οθόνης πανιού  Μαύρο 
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* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ 

ΕΙΔΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Επιτοίχιος 
βιντεοπροβολέας  

1  650,00  806,00  806,00 

Πανί προβολής με 
τρίποδο  

1  72,00  89,28  89,28 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   895,28 € 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ Δ 

1. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ* 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α1.  Τεχνολογία   laser 

Α2.  Έγχρωμος  ΝΑΙ 

Α3.  Εκτύπωση διπλής όψης  Αυτόματα 

Α4.  Ταχύτητα εκτύπωσης Α4  >= 25ppm 

Α5.  Σάρωση διπλής όψης  Αυτόματα, να παρέχεται ADF >= 
100 φύλλων 

Α6.  Fax  NAI, ενσωματωμένο 

Α7.  Ethernet  NAI 

Α8. USB υποδοχή  NAI, (υποστηριζόμενοι τύποι 
αρχείων pdf, jpeg και tiff 

τουλάχιστον) 

Α9. Wi‐fi  NAI, ενσωματωμένο 



ΑΔΑ: ΩΕΙΗΚΧΨ-ΥΙ4



 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  

       

 

	
24610-53970 (κέντρο) 	24610-53991   Περιοχή ΖΕΠ 
24613‐50995	(απευθείας) 	ssapalidis@pta.pdm.gr  501 00,  Κοζάνη 69 

 
 

Α10.  Δίσκος εισόδου  >= 2 Trays (κασέτες) 
 

>= 500 φύλλα το κάθε Tray 

Α11.  Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων     Α3, A4 τουλάχιστον  

Α12.  Σκληρός δίσκος  ΝΑΙ, >= 250 GB 

Α13.  Βάση τοποθέτησης πατώματος με ρόδες  ΝΑΙ 

Α14.  Finisher με υποστήριξη συρραφής  ΝΑΙ, με δυνατότητα συρραφής >= 
50 φύλλων 

Α15. Οθόνη αφής  ΝΑΙ 

A16. UTP Καλώδιο 10m  Cat. >= 6 

Α17.  Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία  >= 1 έτος 

Α18.  Toner μαύρου χρώματος:  
100.000 εκτυπώσεις τουλάχιστον 

Original 

Α19.  Toner Κίτρινου/Κυανού/ Κόκκινου 
χρώματος: 
50.000 εκτυπώσεις τουλάχιστον (έκαστο) 

Original 

Α20.  Toner bag: Ποσότητα για 100.000 
εκτυπώσεις τουλάχιστον 

Original 

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές όπου το προσφερόμενο μηχάνημα είναι μεταχειρισμένο ή 
ανακατασκευασμένο. 

Το  μηχάνημα  θα  συνοδεύεται  (εντός  του  φακέλου  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)  από 
Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  το  μηχάνημα  είναι 
καινούργιο και τελευταίας τριετίας. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ 

ΕΙΔΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧ. ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτυπωτής/Πολυμηχάνημα   1  4.600,00  5.704,00  5,704,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   5.704,00 € 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

1. ACCESS POINT* 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (2) δύο  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α1.  Ταχύτητα Wireless  >= 1500 Mbps 

Α2.  Ζώνη λειτουργίας  Dual band, 2.4 & 5.0 GHz (να 
συμπεριλαμβάνεται και το 

802.11ac) 

Α3.  Θύρα ethernet   NAI 

Α4.  Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία    >= 2 Χρόνια 

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε 

ΕΙΔΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ACCESS POINT   2  185  229,40  458,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ 

 
1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ* 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (5) πέντε  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

A ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

A1.  Ενσύρματη  ΝΑΙ 

A2.  Οθόνη  ΝΑΙ 

A3.  Αναγνώριση κλήσης   NAI 

A4.  Ανοικτή ακρόαση  ΝΑΙ 

A5.  Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία    >= 2 Χρόνια 

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ 

ΕΙΔΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧ. 

ΜΕ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Τηλεφωνικές 
συσκευές 

5  32,00  39,68  198,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   198,40 € 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ Α  35.500,00  44.020,00 

ΤΜΗΜΑ Β  13.135,00  16.287,40 

ΤΜΗΜΑ Γ  722,00  895,28 

ΤΜΗΜΑ Δ  4.600,00  5.704,00 

ΤΜΗΜΑ Ε  370,00  458,80 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ  160,00  198,40  

ΣΥΝΟΛΟ  54.487,00  67.563,88 

 

Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τόσο τον συνολικό προϋπολογισμό 
εκάστοτε τμήματος όσο και τους επιμέρους αυτού. 
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ΜΕΡΟΣ Β – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Το  χρονοδιάγραμμα    παράδοσης  των    παραδοτέων  του  αναδόχου    ορίζεται  σύμφωνα  με  τον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α'  
35 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 

υπογραφής της σύμβασης 

ΤΜΗΜΑ Β' 
70 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 

υπογραφής της σύμβασης 

ΤΜΗΜΑ Γ' 
30 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 

υπογραφής της σύμβασης 

ΤΜΗΜΑ Δ' 
25 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 

υπογραφής της σύμβασης 

ΤΜΗΜΑ Ε'  
35 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 

υπογραφής της σύμβασης 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ'  
30 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 

υπογραφής της σύμβασης 

 

 
Λοιπές υποχρεώσεις  

Ο ανάδοχος καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλει να παρευρίσκεται σε συναντήσεις που θα 

καλείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  λαμβάνει  υπόψη  τις  υποδείξεις  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  να  τις 

ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου. 

Τα  κόστη  διαμονής,  διατροφής,  ασφάλισης,  ταξιδιών,  καθώς  και  κάθε  παρεμφερές  κόστος  και 

έξοδο  για  την  προσήκουσα  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  βαρύνουν  αποκλειστικά  τον 

ανάδοχο.   
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Το  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης  Δυτικής Μακεδονίας  θα  παρακολουθεί  τη  συνολική  πορεία 

υλοποίησης  του  έργου  με  την  ομάδα  έργου  του  και  θα  παρέχει  στον  Ανάδοχο  κάθε  δυνατή 

πληροφορία  και  στοιχεία  που  τυχόν  χρειάζεται,  καθώς  και  να  υποβοηθά  την  προώθηση  των 

εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται 

και στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η  συνολική  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  67.563,88  €    (πενήντα  έξι 

χιλιάδων  επτακοσίων  εβδομήντα  πέντε  ευρώ  και  ογδόντα  οκτώ  λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 54.487,00 € ΦΠΑ : 13.076,88 €). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το έργο : 

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής 

στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» 

ΕΙΔΟΣ 
Ποσό χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικώς & 
ολογράφως)  

Ποσό με ΦΠΑ 
(αριθμητικώς & 
ολογράφως)  

  1  2  3 

ΤΜΗΜΑ Α'   
   

 
Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός 
υπολογιστής (τεμαχ. 6) 

   

 
Οθόνη  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

(τεμαχ. 6) 
   

 

Φορητός ηλεκτρονικός 
υπολογιστής Ultra‐Book 14” 

(τεμαχ. 10)  

   

 

Φορητός ηλεκτρονικός 
υπολογιστής Ultra‐Book 17.3” 

(τεμαχ. 2)  

   

  UPS (τεμαχ. 6) 
   

  Εφαρμογή γραφείου (τεμαχ. 18) 
   

  Εφαρμογή antivirus (τεμαχ. 18) 
   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 
   

ΤΜΗΜΑ Β'   
   

  Server (τεμαχ. 1)  
   

  Server UPS (τεμαχ. 1) 
   

 
Εφαρμογή antivirus για τον Server 

(τεμαχ. 1) 
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  Υπηρεσίες Εγκατάστασης 
   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 
   

ΤΜΗΜΑ Γ'   
   

 
Επιτοίχιος βιντεοπροβολέας        

(τεμαχ. 1) 
   

 
Πανί προβολής με τρίποδο          

(τεμαχ. 1) 
   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ 
   

ΤΜΗΜΑ Δ'   
   

 
Εκτυπωτής / Πολυμηχάνημα         

(τεμαχ. 1) 
   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ 
   

ΤΜΗΜΑ Ε'   
   

  Access Point (τεμαχ. 2) 
   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε 
   

ΤΜΗΜΑ ΣΤ'   
   

 
Τηλεφωνικές Συσκευές              

(τεμαχ. 5) 
   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ 
   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(αριθμητικώς & ολογράφως) 

   

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ : Α. Τα ποσά της στήλης 2 & 3 αφορούν το σύνολο των τεμαχίων 

                      Β.  Υποψήφιος ανάδοχος που θα συμμετάσχει σε Τμήμα ή μέρος Τμημάτων του                

                           διαγωνισμού θα συμπληρώσει στο Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς το ποσό    
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                           μόνο για το Τμήμα ή τα Τμήματα που θέλει να συμμετάσχει καθώς και τη  

                           γραμμή “ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ”  

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου………………………………………………. 

Υπογραφή: ………………………………………… 

(Σφραγίδα) 
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Πίνακας τεχνικής συμμόρφωσης προσφοράς για το έργο : 

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας της 

Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» 

 ΤΜΗΜΑ Α 

1. Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (6) έξι   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

  ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(προαιρετικό)

A ΚΟΥΤΙ Midi Tower* Αθόρυβης έκδοσης 
(silent, quiet) από τις 
προδιαγραφές του 

  

Β ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ*    
Β1.  CPU ΑΜD RYZEN 7 

σειράς 3000 και άνω 
ή 

CPU INTEL CORE i7 
σειράς 9000 και άνω 

>= 3,0 GHz 

  

B2.  Αριθμός πυρήνων (cores) >= 8    

Γ ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ*    

Γ1.   Συμβατή μητρική 
ανάλογα με τον 
επεξεργαστή 

  

Γ2.  Ήχος  7.1 CH HD 
Audio 

  

Γ3.  Socket μνήμης  Υποστήριξη 
μνήμης 2400 
MHZ 

  

Γ4.  Θύρες δικτύου Ethernet 
10/100/1000  

>= 1    
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  Γ5. Πίσω 3 audio jacks (line‐
in/line‐ out/mic) για  
5.1 surround sound  

NAI    

Γ6.  Μπροστά 1 universal 
audio jack  

NAI    

Γ7.  PCI Express x16   >= 1    

Γ8.  PCI Express x1   >= 2    
Γ9.  Θύρες USB 3.1 Gen1 

Type‐A ή/και USB 3.1 
Gen2 Type‐A 

>= 6    

Δ ΜΝΗΜΗ*    

Δ1.  Μέγεθος   >=16 GB    

Δ2. Τύπος μνήμης DDR4 
συχνότητας  

>= 2400 MHz    

Δ3.  Συνολικά DIMM slots   >= 2    

E ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ    

Ε1. Μονάδα 1: SSD (boot), 
M.2 διασύνδεσης 

(interface)* 

>=512 GB (boot)    

Ε2. Μονάδα 2: HDD                

(SATA III)* 
>=4 TB    

Ε3. Εσωτερικό DVD+/‐RW*  ΝΑΙ    

ΣΤ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ*    

ΣΤ1. Ισχύς  >=550 Watt, με 
πιστοποίηση Bronze

  

ΣΤ2. PFC, EPA  NAI       

Ζ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ       

Ζ1. Ποντίκι*  Ενσύρματο, optical, 
με ροδέλα, 

>= 1000dpi, usb 
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Ζ2. Πληκτρολόγιο*  WIRED DESKTOP 102 
keys – GR ‐ 

BLACK, usb 

    

Η ΗΧΕΙΑ*     

Η1. Ισχύς  >= 3W RMS συνολικά     

Η2. Συνδεσιμότητα  USB ή/και jack 3.5''      

Θ ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ*       

Θ1. Nvidia GT 1030 και άνω  
ή 
AMD RX 550 και άνω 

ΝΑΙ      

Θ2. Έξοδοι σήματος  Τουλάχιστον HDMI 
και DVI 

    

Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

      

Ι1. Windows 10 Pro 64‐bit 
GR 

Εγκατεστημένα και 
ενεργοποιημένα  

    

ΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

      

ΙΑ1. Ασύρματη κάρτα δικτύου 
(μπορεί υπάρχει και ως 

onBoard στη μητρική)**

Dual band 802.11ac, 
>= 300 Mbps 

  

ΙΑ2. UTP Καλώδιο 20m*  Cat. >= 6    

ΙΑ3. Τροχήλατη βάση*  >= του προσφερό‐
μενου Midi Tower 

  

ΙΑ4. Εγγύηση ανταλλακτικά 
και εργασία 

>= 2 Χρόνια      

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και η πλήρης ονομασία του μοντέλου 
** Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και η πλήρης ονομασία του μοντέλου αν 

και μόνο αν δεν είναι ενσωματωμένη στη μητρική 
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2. Οθόνη  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή*  

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (6) έξι    

Α ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  
(προαιρετικό)

Α1. Διαστάσεις  >= 23.8"      

Α2. Πάνελ  IPS ή VA     

Α3. Aspect Ratio  16:9      

Α4. Ανάλυση  >=1920 x1080     

Α5. Είσοδος σήματος  Τουλάχιστον 
DVI, HDMI 

    

Α6. Φωτεινότητα   >= 250 cd/m2     

Α7. Typical Contrast Ratio   >= 1000:1      

Α8. Viewing Angle   >=178/178      

Α9. Response Time   <= 5 ms      

Α10. Ρύθμιση Βάσης ως 
προς το ύψος 

ΝΑΙ      

Α11. Να μπορεί να συνδεθεί 
με τον προσφερόμενο 
Η/Υ απευθείας μέσω 
HDMI με καλώδιο   

NAI      

Α12. Να προσφερθούν 
καλώδια ρεύματος, 
HDMI  

NAI      

Α13. Εγγύηση από τον 
κατασκευαστή.   

>= 2 Χρόνια      

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά 
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3. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής*   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (10) δέκα  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

  ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(προαιρετικό)

Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ        
Α1.  CPU ΑΜD RYZEN 5 ή 7          

(2ης γενιάς και άνω) 
ή 

CPU INTEL CORE i5 ή i7           
(9ης γενιάς και άνω)   

>= 1,6 GHz      

Β ΜΝΗΜΗ       

Β1.  Μέγεθος κεντρικής μνήμης   >= 8 GB       

Β2.  Τύπος μνήμης  DDR4       

Γ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ       

Γ1.  Μονάδα 1: SSD (boot), M.2 
διασύνδεσης (interface)  >= 512 GB   

    

Δ ΟΘΟΝΗ        

Δ1.  Διάσταση  14”    

Δ2.  Ανάλυση οθόνης  >= 1920 x1080      

Δ3.  Πάνελ  IPS ή VA    

Ε I/O PORTS       

Ε1.  3.5mm audio jack  >= 1      

Ε2.  USB Type C  >= 1      

Ε3.  USB Type A 3.1  >= 1      
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Ε4.  Wireless  Dual band wi‐fi 
802.11ac, >= 
300Mbps 

    

ΣΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

      

ΣΤ1.  Windows 10 64‐bit GR  Εγκατεστημένα και 
ενεργοποιημένα 

    

Ζ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

      

Ζ1.  Εγγύηση για ανταλλακτικά 
και εργασία   

>= 2 Χρόνια     

Ζ2.  Βάρος  < 1,7 κιλά    

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. Για κάθε επιπλέον 
υλικό  που  προστίθεται  επιπλέον  (π.χ.  δεύτερος  σκληρός  δίσκος)  αυτό  θ’  αναφέρεται 
ξεχωριστά. 
 
 
4. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής*   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (2) Δύο 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

  ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(προαιρετικό) 

Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ       
Α1.  CPU ΑΜD RYZEN 5 ή 7           

(2ης γενιάς και άνω) 
ή 
CPU INTEL CORE i5 ή i7            
(9ης γενιάς και άνω)   

>= 1,6 
GHz 

    

Β ΜΝΗΜΗ       

Β1.  Μέγεθος κεντρικής μνήμης   >= 8 GB       
Β2.  Τύπος μνήμης  DDR4       
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Γ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ       

Γ1.  Μονάδα 1: SSD (boot), M.2 
διασύνδεσης (interface)  >= 512 GB 

    

Δ ΟΘΟΝΗ        
Δ1.  Διάσταση  17.0” ‐ 17.3”    

Δ2.  Ανάλυση οθόνης  >= 1920 x 1080      

Δ3.  Πάνελ  IPS ή VA    

Ε I/O PORTS       

Ε1.  3.5mm audio jack  >= 1      

Ε2.  USB Type C  >= 1      

Ε3.  USB Type A 3.1  >= 1      
Ε4.  Wireless  Dual band wi‐fi 

802.11ac, >= 
300Mbps 

    

ΣΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

     

ΣΤ1.  Windows 10 64‐bit GR  Εγκατεστημένα 
και 

ενεργοποιημένα 

    

Ζ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

      

Ζ1.  Εγγύηση για ανταλλακτικά 
και εργασία   

>= 2 
Χρόνια 

    

Ζ2.  Βάρος  < 3,1 κιλά    
 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. Για κάθε επιπλέον 
υλικό που προστίθεται επιπλέον (π.χ. δεύτερος σκληρός δίσκος) αυτό θ’ αναφέρεται 
ξεχωριστά. 
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5. UPS*  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (6) έξι 
Α ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(προαιρετικό)
Α1.  Ισχύς  >= 600 Watt    

Α2.  Αντοχή Μπαταρίας (Half 
Load) 

>= 10 min.      

Α3.  Αντοχή Μπαταρίας (Full 
Load) 

>= 2 min.      

Α4.  Πρίζες AC: schuko  >= 3      

Α5.  Εγγύηση για ανταλλακτικά 
και εργασία   

>= 2 Χρόνια    

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. 
 
 
 
6. Εφαρμογή γραφείου 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (13) δεκαοκτώ  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

Α ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(προαιρετικό)

Α1.  Microsoft office Professional 
Plus 2019 Ελληνικά (1 άδεια)

NAI    

Α2.  Υπηρεσία εγκατάστασης 
στους υπολογιστές 

ΝΑΙ    
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7. Εφαρμογή antivirus*  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (13) δεκαοκτώ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

Α ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(προαιρετικό)

Α1.  Κονσόλα απομακρυσμένης 
διαχείρισης 

ΝΑΙ    

Α2.  Προστασία Mobile  ΝΑΙ    

Α3.  Διάρκεια άδειας  >= 2έτη    

Α4.  Υπηρεσία εγκατάστασης 
στους υπολογιστές 

ΝΑΙ    

 

* Να αναφέρεται τόσο η ονομασία όσο και η έκδοση του λογισμικού 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

1. Server*   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

  ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(προαιρετικό)

Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ        
Α1.  Intel Xeon 

ή 
AMD EPYC 

>= Gold 
 

>= 2,0 GHz 

  

A2.  Αριθμός πυρήνων (cores)  >= 10 (για INTEL) 
 

>= 24 (για AMD) 
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Β ΜΝΗΜΗ       

Β1.  Μέγεθος κεντρικής μνήμης  >=64 GB       

Γ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ       

Γ1. RAID  ΝΑΙ.  
Ο ελεγκτής θα πρέπει 

να υποστηρίζει 
πολλαπλές διατάξεις 

RAID, ίδιου ή 
διαφορετικού τύπου, 
την ίδια στιγμή στον 

ίδιο Server 

  

Γ2. 3 x SSD (boot)  >= 1TB ο καθένας σε 
διάταξη RAID 1 hot 
spare, TBW >= 700 

  

Γ3. HDD  >= 2,4 TB (SAS) ο 
καθένας σε διάταξη 
RAID 1 hot spare. 
Συνολική ωφέλιμη 

χωρητικότητα >= 7 TB

  

Γ4. Προσαρμογέας διαύλου 
κεντρικού υπολογιστή (HBA) 
SAS 12 Gbps 

ΝΑΙ    

Δ ΘΥΡΕΣ       

Δ1. θύρες 1 GbE  >= 2      

Δ2. σειριακή θύρα  >= 1       

Δ3. θύρες USB 3.0/3.1 
 

>= 4      

Δ4. θύρα VGA/DVI/HDMI  >= 1      

Δ5. εσωτερική θύρα USB 3.0  >= 1       

E ΑΣΦΑΛΕΙΑ**       
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E1. Κρυπτογραφικά 
υπογεγραμμένο 
υλικολογισμικό 
Silicon‐like Root of Trust 
Ασφαλής εκκίνηση 
Ασφαλής διαγραφή 
Κλείδωμα συστήματος 

NAI       

ΣΤ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ*       

ΣΤ1. 2 x   >= 750 Watt, με 
πιστοποίηση Platinum

  

ΣΤ2. PFC, EPA   NAI      

Ζ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ      

Ζ1. Ποντίκι*  Ενσύρματο, optical, με
ροδέλα, 

>= 1000dpi, usb 

  

Ζ2. Πληκτρολόγιο*  WIRED DESKTOP 102 
keys – GR ‐ 

BLACK, usb 

    

Ζ3. Οθόνη  Διάσταση 21,5”    

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

      

Η1. Windows Server 2019  >= 20 DEVICE CALS or 
USER CALS 

εγκατεστημένα 

   

Θ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

     

Θ1. Form Factor  Tower    

Θ2. Υπηρεσίες  Συναρμολόγησης, 
δημιουργία RAID 1 hot
spare, εγκατάσταση 
Windows Server 2019

  

Θ3. Εγγύηση ανταλλακτικά και 
εργασία   

>= 5 Χρόνια      
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* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά 
** Η απάντηση θα περιέχει αναλυτικά κατασκευαστή, έκδοση, αν διατίθεται σε 

hardware/software κτλ. 
 
2. Server UPS*  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα 

Α ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(προαιρετικό) 

Α1.  Ισχύς  >= 1500 Watt    

Α2.  Αντοχή Μπαταρίας (Half 
Load) 

>= 10 min.      

Α3.  Αντοχή Μπαταρίας (Full 
Load) 

>= 2 min.      

Α4.  Πρίζες AC: schuko  >= 2    

Α5.  Εγγύηση για 
ανταλλακτικά και 
εργασία 

>= 2 Χρόνια    

 
  
 
 
3. Εφαρμογή antivirus για τον Server*  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

Α ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(προαιρετικό)

Α1.  Κονσόλα απομακρυσμένης 
διαχείρισης 

ΝΑΙ    

Α2.  Προστασία Endpoint  ΝΑΙ    

Α3.  Προστασία Virtualization  ΝΑΙ    

Α4.  Προστασία Server  ΝΑΙ    
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Α5.  Διάρκεια άδειας  >= 2έτη    

Α6.  Υπηρεσία εγκατάστασης 
στους υπολογιστές 

ΝΑΙ    

 
* Να αναφέρεται τόσο η ονομασία όσο και η έκδοση του λογισμικού 
 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

1. Επιτοίχιος βιντεοπροβολέας*  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

Α ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(προαιρετικό)

Α1.  Ανάλυση   >= 1920 x 1080      

Α2.  Αντίθεση  >= 10000:1      

Α3.  Φωτεινότητα  >= 3000 Ansi Lumens    

Α4.  Μέγεθος εικόνας  <= 30” με >= 300"      

Α5. Wi‐fi  Ενσωματωμένο    

A6. Ηχεία  ΝΑΙ    

Α7.  Εγγύηση για ανταλλακτικά 
και εργασία 

>= 2 έτη    

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. 
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2.  Πανί προβολής με τρίποδο*  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     
Α ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό)
Α1.  Μήκος πανιού  από >= 150 cm  

έως <= 200 cm 
    

Α2.  Μέγιστο ύψος πανιού  από >= 150 cm  
έως <= 200 cm 

    

Α3.  Χρώμα πανιού οθόνης  Λευκό    

Α4.  Περίγραμμα οθόνης πανιού  Μαύρο      

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. 
 
ΤΜΗΜΑ Δ 

1. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ*  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

Α ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(προαιρετικό) 

Α1.  Τεχνολογία   laser      
Α2.  Έγχρωμος  ΝΑΙ    
Α3.  Εκτύπωση διπλής όψης  Αυτόματα    

Α4.  Ταχύτητα εκτύπωσης Α4  >= 25ppm    
Α5.  Σάρωση διπλής όψης  Αυτόματα, να 

παρέχεται ADF >= 
100 φύλλων 

  

Α6.  Fax  NAI, 
ενσωματωμένο 

  

Α7.  Ethernet  NAI      
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Α8. USB υποδοχή  NAI, 
(υποστηριζόμενοι 
τύποι αρχείων pdf, 

jpeg και tiff 
τουλάχιστον) 

  

Α9. Wi‐fi  NAI, 
ενσωματωμένο 

  

Α10.  Δίσκος εισόδου  >= 2 Trays 
(κασέτες) 

 
>= 500 φύλλα το 

κάθε Tray  

  

Α11.  Υποστηριζόμενα μεγέθη 
μέσων   

Α3 & A4  
τουλάχιστον 

  

Α11.  Σκληρός δίσκος  ΝΑΙ, >= 250 GB    

Α12.  Βάση τοποθέτησης 
πατώματος με ρόδες 

ΝΑΙ    

Α13.  Finisher με υποστήριξη 
συρραφής 

ΝΑΙ, με 
δυνατότητα 

συρραφής >= 50 
φύλλων 

  

Α14. Οθόνη αφής  ΝΑΙ    

Α15. UTP Καλώδιο 10m  Cat. >= 6    

A16.  Εγγύηση για ανταλλακτικά 
και εργασία 

>= 1 έτος    

Α17.  Toner μαύρου χρώματος:  
100.000 εκτυπώσεις 
τουλάχιστον 

ORIGINAL    

Α18.  Toner Κίτρινου/Κυανού/ 
Κόκκινου χρώματος: 
50.000 εκτυπώσεις 
τουλάχιστον (έκαστο) 

ORIGINAL    

Α19.  Toner bag: Ποσότητα για 
100.000 εκτυπώσεις 
τουλάχιστον 

ORIGINAL    
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* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές όπου το προσφερόμενο μηχάνημα είναι μεταχειρισμένο ή 
ανακατασκευασμένο. 

Το  μηχάνημα  θα  συνοδεύεται  (εντός  του  φακέλου  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)  από 
Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  το  μηχάνημα  είναι 
καινούργιο και τελευταίας τριετίας (2018‐2020). 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

1. ACCESS POINT*  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (2) δύο  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

Α ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(προαιρετικό)

Α1.  Ταχύτητα Wireless  >= 1500 Mbps      

Α2.  Ζώνη λειτουργίας  Dual band, 2.4 & 5.0 
GHz (να 

συμπεριλαμβάνεται 
και το 802.11ac) 

    

Α3.  Θύρα ethernet   NAI      

Α4.  Εγγύηση για ανταλλακτικά 
και εργασία   

>= 2 Χρόνια    

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΤ 

 
1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ*  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (5) πέντε  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

A ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(προαιρετικό)

A1.  Ενσύρματη  ΝΑΙ       
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A2.  Οθόνη  ΝΑΙ       

A3.  Αναγνώριση κλήσης   NAI       

A4.  Ανοικτή ακρόαση  ΝΑΙ     

A5.  Εγγύηση για ανταλλακτικά 
και εργασία   

>= 2 Χρόνια     

 
* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. 

 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου………………………………………………. 

Υπογραφή: ………………………………………… 

(Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ -ΤΕΥΔ 

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 φορέαi  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: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 14933 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ.Ε.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ 50100 ΚΟΖΑΝΗ 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΤΗΛ.24613 5995, ΦΑΞ 24610 53991, E-MAIL  
   ssapalidis@pta.pdm.gr  
- Ηλ. ταχυδρομείο: pta@pta.pdm.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pta.pdm.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής 
στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» 

CPV: 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

CPV: 30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 

CPV:  48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

CPV: 48822000-6 (Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

CPV: 38652120-7 Βιντεοπροβολείς 

CPV: 38653400-1 Οθόνες προβολής 

CPV: 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 

CPV: 30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 

CPV: 31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 

CPV: 48761000-0 Πακέτα λογισμικού αντιιικής προστασίας 

CPV: 32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 
 

 

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 αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……]
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 
 
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 
κατάλογοiv: 
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 

 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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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; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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 άλλουςv;

[] 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) [……]
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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 …): 

[……]
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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)  

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:  
[…]

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).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiv 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): 
[……][……][……][……]xv

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
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): 
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[……][……][……][……]xvii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix: 

[……]
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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 
ασφάλισηςxx, 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 ;xxi

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): xxii 
[……][……][……]
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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 δικαίουxxiii; 

[] 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: […….............] 
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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

 

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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxiv, 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 
δωρεάνxxv. 

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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i  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii 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. 
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi 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.  
vii 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). 
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
ix 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). 
x 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. 
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xi 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. 
xii 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”. 
xiii 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.". 
xiv 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 ) 
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii 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)  
xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων 
που λήφθηκαν.  
xx 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).  
xxi 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  
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xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxv 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.  
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