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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     HELLENIC REPUBLIC 

   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ       CHAMBER OF LESVOS 

 

Αρ. Διακήρυξης 1/2020, 
(οικ. αρ. πρωτ. 419/01.06.2020) 

Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων 
για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την 

«Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων». 

  

Είδος Διαδικασίας 
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης 
κάτω των Ορίων 

Κριτήριο Κατακύρωσης: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά  μόνο βάσει τιμής - Μειοδοτικός 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών: 

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020, και ώρα 15:00 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
προσφορών: 

Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020, ημέρα και ώρα 10:00 

Τόπος Υποβολής προσφορών: 

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

(ηλεκτρονική υποβολή). 

Συστημικός Αύξοντας Αριθμός  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 92522 

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: 

Χωρίς  ΦΠΑ:  131.257,41€ (Εκατόν τριάντα μία χιλιάδες 
διακόσια πενήντα επτά και σαράντα ένα ευρώ). 

Με  ΦΠΑ  17%: 153.571,17€ (Εκατόν πενήντα τρείς 

χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και δέκα επτά 

λεπτά) 

CPV: 
32321200-1    Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 
39100000-3    Έπιπλα 
 

Ισχύς Προσφορών: 
Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης 
των προσφορών) 

Διάρκεια Συμφωνητικού: 
6 μήνες για τα είδη όλων των Ομάδων  από την 
ημερομηνία ανάρτησης του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

    
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ- 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ - 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ  Α.Ε. 

Ε.Ε. - ΕΓΤΑΑ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 71 

Πόλη ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 81100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 22510 29727 / 28431 

Φαξ 22510 23275 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  presidentoffice@lesvoschamber.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΜΑΧΗ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.lesvos-chamber.com/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα (πλην Γενικής Κυβέρνησης), 2. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Β. 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ), IΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ, 2. Επιμελητήρια (59 Εμπορικά – Βιομηχανικά, Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, υπό 
την εποπτεία του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης του Τουρισμού και του οικείου Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά λόγο αρμοδιότητας εκάστου Π.Δ. 365/1997 και Ν. 3419/2005). 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: 

α. η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του 
τομέα παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα 
και τους στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής, 

β. η παροχή προς την Πολιτεία τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα 
πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους και την 
εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας,  

γ. η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για 
κάθε οικονομικό θέμα, 

δ. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών τους, καθώς και η κατ’ 
εξουσιοδότηση άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου που αφορούν θέματα σύστασης, αδειοδότησης 
και λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 

Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 71 
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ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

81100 

ΕΛΛΑΔΑ 

22510 29727 / 28431 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΜΑΧΗ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : https://www.lesvos-chamber.com/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της 
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΕΤΑΛ Α.Ε. , Κωδ. ΣΑ 082/1. 

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9916α σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2019 του Φορέα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΣΕ08210000) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υπομέτρο 19.2 της Πράξης : «Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου 
Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΑΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 836/5-4-2019 
του ΕΠ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 0010905241. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ,  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι «Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου – 
Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» 

Ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 153.571,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(17%), εκ των οποίων η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 130. 535,49€ και η εθνική συμμετοχή σε 
23.035,68 ευρώ. Η ίδια συμμετοχή του δικαιούχου ανέρχεται σε 0,00 ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ σε 22.313,76€. 

Τα προμηθευόμενα είδη αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα: 

Α. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α.1 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

Σύστημα Προβολής, Σύστημα Διαχείρισης Εικόνας, Ηχητικό Σύστημα, Σύστημα Αυτοματισμού  

Α.2 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 

Σύστημα Προβολής, Σύστημα Διαχείρισης Εικόνας, Ηχητικό Σύστημα, Σύστημα Αυτοματισμού, Διασύνδεση 
μεταξύ αιθουσών. 

Β. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ  

Β.1 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

Β.2 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛ (ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ)  

Β.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΚΕΤΑΣ 

Β.4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 
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Β.5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Β.6 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 

Β.7 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

Β.8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 

Β.9 ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ 

Στον συνολικό προϋπολογισμό εμπεριέχεται και η παροχή παρακολουθηματικών υπηρεσιών της 
προμήθειας όπως οι εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης του εξοπλισμού η εκπαίδευση 6 
εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής-φορέα λειτουργίας, Επιμελητήριο Λέσβου. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 39100000-3 Έπιπλα και 32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:  

ΤΜΗΜΑ 1  : «Α. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» εκτιμώμενης αξίας 56.407,41€ πλέον ΦΠΑ 
(17%), 9.589,26€- συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 65.996,67€ 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Β. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 74.850,00€ πλέον ΦΠΑ (17%), 
12.724,50€- συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 87.574,50€ 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ τμημάτων και όχι για μέρος αυτών 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 153.571,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €  131.257,41 -  ΦΠΑ : 22.313,76€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I,  (Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακες Συμμόρφωσης-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) της παρούσας 
διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 
βάσει της προσφερόμενης τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

1. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. 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», 

4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

7.  του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 
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Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,  , 

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

9. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

11. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

12. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), για δημοσίευση της περίληψης σε μια τοπική εφημερίδα. 

13. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

14. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

15. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

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

17. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

18. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

19. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

20. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. 

21. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

22. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

23. 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. 

24. τον ν.4497/2017, Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α' 13.11.2017 

25. την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 836/5-4-2019 της Περιφέρειας Β. Αιγαίου με την οποία έχει 
ενταχθεί η πράξη «Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΑΑ 2014-2020» και έχει λάβει 
κωδικό MIS 0010905241, και των όρων αυτής 

26. την απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λέσβου, 1025/06.05.2019, θέμα 2. "Απόφαση ένταξης 
και υπογραφή σύμβασης για το επενδυτικό σχέδιο προμήθειας εξοπλισμού για την Αναβάθμιση 
του συνεδριακού κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου-Διαμόρφωση χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων". 

27. την από 16.05.2019 Σύμβαση υλοποίησης πράξης μεταξύ του Επιμελητηρίου Λέσβου και της 
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου για την πράξη με κωδ. ΟΠΣΑΑ 0010905241την με αρ. 
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1034/30.08.2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λέσβου με θέμα 
"Έγκριση των οριστικών προδιαγραφών προμήθειας, και σχεδίου διακήρυξης και τευχών 
δημοπράτησης- όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση του Συνεδριακού χώρου του Επιμελητηρίου Λέσβου". 

28. την εγγραφή του ποσού της διακήρυξης στους Κωδικούς του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου 
Λέσβου στα έξοδα/έξοδα με αρ. CLLD/LEADER 9916α για το έτος 2020. 

29. Απόφαση Διοικητικής Επιτροπής, με αρ. 1034/30.08.2019, και θέμα "Έγκριση των οριστικών 
προδιαγραφών προμήθειας, και σχεδίου διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης- όρων 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Συνεδριακού 
χώρου του Επιμελητηρίου Λέσβου". 

30. Απόφαση Διοικητικής Επιτροπής, με αρ. 1061/25.05.2020, και θέμα "Έγκριση Ανοικτής 
Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για 
την «Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων» και αποφάσεις για την διενέργεια Διαγωνισμού". 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 29/06/2020 και ώρα 15:00 πμ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την Δευτέρα, 29/06/2020 και ώρα 15:00 πμ. 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Παρασκευή, 03/07/2020 και ώρα 10:00 πμ, στα 
γραφεία του Επιμελητηρίου Λέσβου. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται στις 04/06/2020 στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 92522 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

α) Εφημερίδα "Τα νέα της Λέσβου", 05/06/2020. 

β) Εφημερίδα "Δημοκράτης", 06/06/2020 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η διακήρυξη κι η περίληψή της δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:https://www.lesvos-chamber.com/, στην διαδρομή:  

https://www.lesvos-chamber.com/news/displayAllNewsFromCategory/2. 
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας 
στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής της προμήθειας. Τα έξοδα των δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την 
ανάθεση της ίδιας προμήθειας, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων 
βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις της προμήθειας. 

 

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, 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, (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016)  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 

Α) Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ήτοι: 

Ι. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης- Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές / Πίνακες Συμμόρφωσης 

ΙΙ. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

ΙΙΙ. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

IV. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Β) το σχέδιο της σύμβασης παράρτημα V. Σχέδιο Σύμβασης 

Γ) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, παράρτημα VI. Κάτοψη και Σκαριφήματα 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.lesvos-chamber.com) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο Δέκα (10) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 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. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. (Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 
4412/2016). 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές 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). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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 

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.
  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, 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 των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 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.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 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγματος των εγγυητικών 
επιστολών του Παραρτήματος IV που υπάρχουν στην διακήρυξη. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσόν 
που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., 

Η απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ 
και δέκα πέντε λεπτά (2.625,15€).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγματος εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 4 μήνες, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

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: 
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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,  

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 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. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) όταν ο οικονομικός φορέας 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  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν 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. 

Δεν αποκλείεται ο 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. 

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος. 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 
 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού.(Δεν εφαρμόζει σε διαγωνιμούς κάτω των 

ορίων) 

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση  

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. 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. 
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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 της προμήθειας.  

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.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

Να έχουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων 
έτους 2016, 2017, 2018 τουλάχιστον το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προϋπολογισμού 
(άνευ ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του Έργου. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς για τις εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης και εγκατάστασης του 
προδιαγραφόμενου εξοπλισμού: 

Ι. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Α. Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο πλαίσιο 
Έργων αντίστοιχου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Συγκεκριμένα, 
κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη απαιτείται: 

Α1. Να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο προμήθειας εξοπλισμού συνεδριακού χώρου ή χώρων 
συνάθροισης κοινού τουλάχιστον 160 θέσεων σε φορείς όπως Πανεπιστήμια, Δήμους, Επιμελητήρια κ.α. 
με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του 60% του Τμήματος 2. της παρούσας σύμβασης, το οποίο θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: Προμήθεια εξοπλισμού καθισμάτων συνέδρων τουλάχιστον 
150. 

Α2. Προμήθεια οπτικοακουστικών μέσων συνεδριακών χώρων, ή αιθουσών με πλήρη ηχητική κάλυψη και 
οπτικά μέσα (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, οθόνες κ.α.). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης. 

ΙΙ. ΔΗΛΩΝΟΥΝ  ΣΤΟ ΤΕΥΔ 

Τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας 
(2015-2019) 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Ο προσφέρων πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, και όσον αφορά τα έδρανα της 
προμήθειας η κατασκευάστρια εταιρεία να φέρει πιστοποίηση ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 
45001:2018 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

20PROC006821451 2020-06-04



 

~ 18 ~ 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών/ καθηκόντων α. αποξήλωση β. απομάκρυνση υφιστάμενου εξοπλισμού 
γ. τοποθέτηση νέου εξοπλισμού δ. καλωδιώσεις και συνδεσμολογία από ηλεκτρολόγο γίνεται 
υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από 
έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 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 σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 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 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, 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). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

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. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 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 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του.  

γ) 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) στου οποίου 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. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από 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 έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

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 στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. 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 απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 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 Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

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. 
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων έτους 2016, 2017, 2018. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν. 
καταλόγους των εργασιών ή έργων προμηθειών για κάθε ομάδα ειδών που έχουν ολοκληρώσει  τα 
τελευταία πέντε (5) έτη, συνοδευόμενους από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. στους καταλόγους πρέπει να 
δηλώνονται τουλάχιστον η περιγραφή της σύμβασης, ο αποδέκτης, η ημερομηνία υλοποίησης και η άξια 
χωρίς τον ΦΠΑ. 

 εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, με πιστοποιητικό, πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής 
παραλαβής, σύμβαση προμήθειας με τα αντίστοιχα τιμολόγια.  

 εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση ορθής εκτέλεσης - παράδοσης. Αν αυτό δεν 
είναι εφικτό, μπορεί ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, να πιστοποιήσει τα παραπάνω με 
Υπεύθυνη Δήλωσή του. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα απαιτούμενα 
και εν ισχύ πιστοποιητικά (Ο προσφέρων πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, και όσον 
αφορά τα έδρανα της προμήθειας η κατασκευάστρια εταιρεία να φέρει πιστοποίηση ISO 9001:2015,  ISO 
14001:2015, και ISO 45001:2018). 

Β.6. 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 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. 
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. 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. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

Βάσει τιμής. 

Πρόκειται, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο 
ανάθεσης και η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής. (μειοδοτικός διαγωνισμός). 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των γενικών, ειδικών όρων 
της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τον Διαγωνισμό, περί διάρκειας ισχύος της 
προσφοράς 3 μηνών (90 ημερών) και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της 
προμήθειας και τοποθέτησης-εγκατάστασης του εξοπλισμού. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά 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 συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  
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2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
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ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας 
στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο) φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα, δικαιολογητικά και ζητούμενα πιστοποιητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα και η πρόσβαση του γίνεται από τον στο ιστότοπο του 
Επιμελητηρίου Λέσβου www.lesvos-chamber.com  

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τους πίνακες συμμόρφωσης πλήρως συμπληρωμένους 
επί ποινής αποκλεισμού οι οποίοι να περιέχουν παραπομπές στα σημεία της τεχνικής προσφοράς στα 
οποία αφορούν. (Παράρτημα I) 

[Οι πίνακες συμμόρφωσης: εφόσον ενσωματώνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ 
συμπληρώνονται εκεί από τους προσφέροντες, εναλλακτικά υπάρχουν ξεχωριστά ως παράρτημα στην 
διακήρυξη όπως και το ΤΕΥΔ και αναρτώνται και σε επεξεργάσιμη μορφή (word)] 

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αναφέρουν τον κατασκευαστή για κάθε είδος που προσφέρουν. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως 
ορίζεται κατωτέρω:  

Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ - παρατίθεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

 

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

 

3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Τεχνολογικός Εξοπλισμός (Πίνακας 1)    

2 Εξοπλισμός Επίπλων (Πίνακας 2)    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Το συνολικό προσφερόμενο αντάλλαγμα  για την προμήθεια των ως άνω ειδών και υπηρεσιών ανέρχεται 
σε: 

________________________________________________________________(ολογράφως) 

 

________________________________________________________________(αριθμός) 

Η τιμή των προς προμήθεια υλικών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο) φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
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προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει στην παρούσα διακήρυξη στο Παράρτημα IΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

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 υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%  επί της 
κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

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 από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 3 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, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 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 και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

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. 

2.4.6 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 πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

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 
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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, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στα 
άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6. 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) 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. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού - άρθρο 221, παρ. 
11 του Ν.4412/2016, ορισμένη από την Δ.Ε. του Επιμελητηρίου) στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των 
προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 4 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00. 

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων εξουσιοδοτημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

Εφαρμόζει στην παρούσα διότι το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό 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. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων 
σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε 
περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 
ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης- Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
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αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, 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 κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: 

Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

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 
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της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
και 
γ) 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 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. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο (μετά από διαδικασία προέγκρισης υπογραφής σύμβασης) να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
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Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

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. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα IV της παρούσας Διακήρυξης  στην παρούσα Διακήρυξη  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

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, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

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 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να αναθέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες, 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. 

Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η ανάθεση σε υπεργολάβο εφόσον απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή 
εγκατάστασης, ή παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης για την εκτέλεση 
ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
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Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση 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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. 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 2.2.3.1 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  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και τοποθέτηση και διαπίστωση καλής 
λειτουργίας των υλικών και την κατάθεση σχετικού αιτήματος πληρωμής ή τμηματική πληρωμή που δεν 
μπορεί να υπερβεί τις 3 δόσεις μετά από σχετική πιστοποίηση και παραλαβή του σχετικού τμήματος του 
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. 

Το αίτημα πληρωμής διαβιβάζεται από το Επιμελητήριο Λέσβου στην ελεγκτική αρχή (ΟΤΔ) η οποία 
πιστοποιεί την ορθή και πλήρη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου. 

Το Επιμελητήριο Λέσβου αιτείται με το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος ΟΠΣΑΑ την πληρωμή του μέρους ή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή (ΟΤΔ).  

Σημειώνεται, ότι σε έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, η πληρωμή δύναται να 
καταβληθεί κατά το εγκεκριμένο ποσό του αιτήματος πληρωμής με πίστωση απ’ ευθείας στον 
τραπεζικό λογαριασμό του ανάδοχου του έργου από την αρχή πληρωμής. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
στην αίτηση πληρωμής του Επιμελητηρίου Λέσβου προς την αρχή πληρωμής (ΟΤΔ) θα πρέπει να 
αναγράφεται ότι η πληρωμή του ποσού θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου, ενώ 
μετά την είσπραξη του ποσού, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στο δικαιούχο τη σχετική απόδειξη 
είσπραξης στο όνομα του δικαιούχου και να ενημερώνεται σχετικά  η αρχή πληρωμής. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 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 44 Ν. 4605/2019 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) 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). 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

Τα έξοδα μεταφοράς αποξήλωσης και μεταφοράς σε αποθηκευτικούς χώρους του υφιστάμενου 
εξοπλισμού, τοποθέτησης, καθαριότητας χώρου και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 
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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 και το Παραρτήματος V– Σχέδιο σύμβασης  

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, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) 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. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

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 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 εντός δυο μηνών (2) - εξήντα ημέρες - για τα είδη 
όλων των Ομάδων  από την ημερομηνία ανάρτησης του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.  

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 και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με πρακτική δοκιμασία λειτουργίας του συνόλου του 
προμηθευόμενου εξοπλισμού όπως έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους 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 εξετάσεων και δοκιμών 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. 
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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 στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 

Εντός 40 ημερών  από την ημερομηνία παράδοσης του συνόλου του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 
και της τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία του συνόλου του προμηθευόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο σχέδιο σύμβασης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) 

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 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 καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο 
εξωτερικό 

Δεν εφαρμόζει στην παρούσα διακήρυξη. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. 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. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν εφαρμόζει στην παρούσα διακήρυξη. 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Ο 
χρόνος και το περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης και είναι 
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36 μήνες μετά από την οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου - εξοπλισμού και την δοκιμή 
λειτουργίας του. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας για τρία έτη (3) από την οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου - 
εξοπλισμού και την δοκιμή λειτουργίας του. 

Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση 
και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν εφαρμόζει στην παρούσα διακήρυξη. 

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της αναθέτουσας αρχής 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 

____________________________________________ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Αφορά προμήθεια εξοπλισμού και διαμόρφωση 2 λειτουργικών και σύγχρονα εξοπλισμένων αιθουσών, 
μίας κύριας αίθουσας συνεδρίων και μιας υποστηρικτικής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Και οι δύο 
αίθουσες θα είναι τεχνολογικά διασυνδεδεμένες και θα μπορούν να εκτελούνται και πολιτιστικές 
δραστηριότητες. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ Α.Α. - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 

Διοίκηση-Δομή 

Το Επιμελητήριο Λέσβου σαν συλλογικός επαγγελματικός φορέας, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, 
το οποίο έχει 21 μέλη, ενώ για την καθημερινή λειτουργία του υπεύθυνη είναι η 7μελής Διοικητική 
Επιτροπή και ο Πρόεδρος του. 

Διοικητική Επιτροπή 

Πρόεδρος, Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Οικονομικός Επόπτης, Υπεύθυνος 
ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Το επιμελητήριο στεγάζεται σε ιδιόκτητο 2όροφο κτήριο στην Π. Κουντουριώτη 71 στη προκυμαία 
Μυτιλήνης. 

Η Αίθουσα Συνεδρίων του Επιμελητηρίου Λέσβου "Ιωάννης Παυλακέλλης", διαμορφώθηκε το 2004, και 
από τότε δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού. Βρίσκεται στον πρώτο όροφο του ιδιόκτητου 
κτηρίου του επιμελητηρίου Λέσβου επί της Π. Κουντουριώτη (71). Έχει δυναμικότητα 160 θέσεων και 
διαθέτει δύο θαλάμους διερμηνείας. Υπάρχει παρακείμενη αίθουσα "φουαγέ", όπου εξυπηρετεί το κοινό 
ως χώρος αναμονής και συνεστίασης κατά την διάρκεια εκδηλώσεων. Η Αίθουσα συνεδρίων του 
Επιμελητηρίου Λέσβου αποτελεί την κύρια αίθουσα εκδηλώσεων στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί 
πλήθος από εκδηλώσεις, συνέδρια, συσκέψεις και παρουσιάσεις κάθε μορφής. Η Αίθουσα αποτελεί την 
μοναδική αίθουσα με δυνατότητες εξοπλισμού και φιλοξενίας για να μπορούν να πραγματοποιούνται 
εκδηλώσεις αμιγώς συνεδριακού τύπου στη Μυτιλήνη υποστηρίζοντας και τηλεδιάσκεψη για 160 άτομα. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Με την προτεινόμενη προμήθεια θα εκσυγχρονιστεί όσον αφορά τον εξοπλισμό επίπλων και τεχνολογικά 
για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που διαπιστώνονται από την χρήση τεχνολογικά ξεπερασμένου 
εξοπλισμού και την φθορά του χρόνου στα έπιπλα και τον εξοπλισμό του χώρου. 

Επίσης προβλέπεται η δημιουργία ενός δεύτερου λειτουργικού χώρου στην παρακείμενη αίθουσα που θα 
εξοπλισθεί σε επίπεδο επίπλων και τεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να λειτουργεί υποστηρικτικά για 
μικρότερες εκδηλώσεις όπως συνεδριάσεις και συσκέψεις έως 25 άτομα, ή σεμινάρια επιμόρφωσης, ή 
παρουσιάσεις ή Πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις κ.α. 

Οι δύο αίθουσες όπως προτείνονται στις συνημμένες κατόψεις διαμόρφωσης των χώρων θα είναι 
τεχνολογικά διασυνδεδεμένες, οι εκδηλώσεις στην μία θα παρουσιάζονται με δυνατότητα 
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αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων και στις δύο αίθουσες, με σκοπό την ευελιξία ανάλογα με το πλήθος 
των συμμετεχόντων να είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές στη χρήση. 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 

Οι προκαταρτικές διαβουλεύσεις αφορούσαν την διαμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με διερεύνηση 
της αγοράς και λήψης τριών προσφορών βάση διερεύνησης των αναγκών και του εύλογου κόστους της 
αγοράς. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση έχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση βάση απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα CLLD/LEADER 
Λέσβου, δεν απαιτούνται αδειοδοτήσεις διότι δεν προβλέπονται κτηριακές παρεμβάσεις και 
κατασκευαστικές εργασίες και αφορά αποκλειστικά προμήθεια εξοπλισμού. 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗΣ Η ΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ  

Η σύμβαση είναι ενιαία με διαφορετικούς CPV, και δύο τμήματα αλλά θα ανατεθεί σε ένα προσφέροντα ή 
ομάδα προσφερόντων και δεν γίνεται κατάτμηση, αφορά σύμβαση προμήθειας και όχι τεχνικού έργου- 
μελέτης και τηρείται στο Επιμελητήριο Λέσβου το σύνολο των εγγράφων για την κατάρτιση του 
διαγωνισμού. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές - 
συγγραφή υποχρεώσεων και πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης 

Σύμφωνα με τους όρους διαγωνιστικής Διαδικασίας Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4412/2016, και σύμφωνα με 
τον Ν.4497/2017, (ΦΕΚ Α' 171/13.11.2017), ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία για προμήθεια εξοπλισμού κάτω των ορίων. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 1.3 και 3.3 άρθρα της παρούσας διακήρυξης, με διάρκεια 6 μηνών από την 
κατακύρωση και υπογραφή σύμβασης. 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

Δεν προβλέπεται 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 

Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 71 81131, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ  

Ιδιόκτητο κτήριο, 1ος Όροφος 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Το εξουσιοδοτημένο όργανο του Επιμελητηρίου Λέσβου διαμορφώνει με απόφασή του 
επιτροπή/επιτροπές διαγωνισμού, επιτροπή/επιτροπές ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων), 
επιτροπή/επιτροπές παρακολούθησης υλοποίησης της προμήθειας και παραλαβής του φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης και έκδοσης πρωτοκόλλου προσωρινής/οριστικής παραλαβής. Τα μέλη 
εκάστης επιτροπής είναι 3, και ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Τα έγγραφα της διαγωνιστικής 
διαδικασίας υπογράφονται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Λέσβου ή όπως προβλέπει η 
σχετική επιμελητηριακή νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές- - συγγραφή Υποχρεώσεων  

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την Κεντρική αίθουσα, και την Υποστηρικτική 
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Πολιτισμού στο κτίριο του Επιμελητηρίου Λέσβου στην Μυτιλήνη. Τα είδη προς 
προμήθεια χωρίζονται σε δύο ομάδες και είναι: 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΟΜΑΔΑ 1. . ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Κεντρική αίθουσα 
Η κεντρική αίθουσα θα έχει ένα πλήρες οπτικοακουστικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από τα υποσυστήματα 
εικόνας, ήχου, τηλεδιάσκεψης και αυτοματισμού. 
A.1 Οπτικοακουστικό σύστημα κεντρικής αίθουσας  
Σύστημα Προβολής 
Στο χώρο θα πραγματοποιούνται προβολές μέσω προβολικού μηχανήματος υψηλής ευκρίνειας πάνω σε 
ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής. Το προβολικό θα τοποθετηθεί σε ειδική βάση βάρους  τύπου, στην οροφή της 
αίθουσας.  
Παράλληλα η ίδια εικόνα θα προβάλλεται σε τρεις οθόνες 49” τύπου LED, υψηλής ανάλυσης. Οι δύο από αυτές τις 
οθόνες θα εγκατασταθούν εκατέρωθεν του προεδρείου, σε ειδικές ανοιγόμενες βάσεις (με κλίση), ώστε όταν 
απαιτείται να μπορούν να προβάλουν προς τις δύο πτέρυγες της αίθουσας όπου δεν είναι δυνατή η θέαση των 
καθήμενων προς την ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής. Επιπλέον, η τρίτη οθόνη θα τοποθετηθεί απέναντι από το 
προεδρείο ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να βλέπουν αυτό που προβάλλεται από το προβολικό μηχάνημά. Η 
τρίτη οθόνη θα τοποθετηθεί σε βάση οροφής.  
Το σύστημα προβολών αποτελείται εκτός από το προβολικό μηχάνημα και τις οθόνες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, 
από ένα επίτοιχο / επιτραπέζιο κουτί διασύνδεσης Η/Υ και μία μονάδα ασύρματων παρουσιάσεων, καθώς και τον 
απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισμό. 
Σύστημα Διαχείρισης Εικόνας  
Το σύστημα διαχείρισης εικόνας, θα περιλαμβάνει ένα ενεργό interface, ανάλυσης 4K, επίτοιχου/χωνευτού τύπου. 
Το interface, θα συνδέεται σε receiver ανάλυσης video 4K και θα μεταφέρει την εικόνα στις οθόνες μέσω συστήματος 
1:4 HDMI distributor. Η διαχείριση των πηγών θα γίνεται μέσω AV matrix HDMI 4x4. 
Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει μία μονάδα ασύρματων παρουσιάσεων, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Συνδεσιμότητα: Wi-Fi / LAN 

 Υποστήριξη: Windows / MAC, καθώς και κινητά λειτουργικά συστήματα iOS και Android 

 Υποστήριξη: HD 1080p / 60 

 Ταυτόχρονη εμφάνιση έως και τεσσάρων οθονών στην κύρια οθόνη 

 Έλεγχος ταυτότητας 

 1024-bit Κρυπτογράφηση  
Στην  αίθουσα θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα τηλεδιάσκεψης, το οποίο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:  
Video Conference system 1 , να υποστηρίζει :  

 Video Conference device   

 Να είναι διαρούμενου τύπου (codec - camera) 

 P2P SIP/H.323 video conferencing   

 Να εχει άδεια για multisite  4-way,  SIP/H.323  

 Να έχει δυνατότητα για ενσωματωμένο Skype® for Business client  

 Να υποστηρίζει καταγραφη ενσωματωμενα στο codec και εξωτερικά σε NAS 

 Να υποστηρίζει video streaming  

 Dual Display 

 1 χρήστης για ασύρματη παρουσίαση, ( με δυνατότητα αναβάθμσιής εως 6 χρήστες) 

 1x PTZ camera - 12x optical zoom 

 Υποστήριξη 2 καμερών  

 2 x επιτραπέζιες συσκευές speakerphone  

 Two Year Warranty 
Επιπροσθέτως, στον χώρο θα τοποθετηθεί και μια επιπλέον κάμερα ίδιου τύπου (μία θα στοχεύει προς το 
προεδρείο και μία προς το κοινό).  
Στο σύστημα διαχείρισης εικόνας, θα συμπεριληφθεί και ένα laptop με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 15.6'' inch 

 i5-8250U 

 8GB 

 windows10pro 
Ηχητικό Σύστημα  
Το σύστημα ήχου θα αποτελείται από τέσσερα ηχεία 40W τύπου ηχοστήλης τα οποία δύνανται να καλύψουν 
πλήρως τις ηχητικές ανάγκες της αίθουσας.  Η διαχείριση του ήχου, των προαναφερόμενων συστημάτων, θα γίνεται 
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μέσω τελικού ενισχυτή και ψηφιακού επεξεργαστή σήματος DSP 8x6  που θα συνδέεται με το σύστημα 
αυτοματισμού.  
Επιπλέον, για το σύστημα videoconference , παρουσιάσεις και εκδηλώσεις στον χώρο θα χρησιμοποιηθούν τα 
παρακάτω συστήματα : 

 ασύρματα σετ μικροφώνου χειρός 

 ασύρματα σετ μικροφώνου πέτου 

 μικρόφωνο με βραχίονα (gooseneck) για το αναλόγιο 

 Σύστημα συνεδριακού μικροφωνικού τύπου μονοκαλωδιακής τεχνολογίας, με επιτραπέζιες μονάδες 

συνέδρων και προέδρου με λειτουργία προτεραιότητας  

Σύστημα Αυτοματισμού  
Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης για τον έλεγχο & τη διαχείριση του συνόλου του οπτικοακουστικού συστήματος θα 
γίνεται μέσα από επεξεργαστή ελέγχου.  Για την διαχείριση όλων των συστημάτων AV θα τοποθετηθεί μια οθόνη 
αφής 5” αυτοματισμού στην  αίθουσα, με δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας σε διαφορετικούς χώρους  και την 
βέλτιστη σεναριακή χρήση του εξοπλισμού 
Υποστηρικτική Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
Το προσφερόμενο σύστημα της υποστηρικτικής αίθουσας αποτελείται από παρόμοιο εξοπλισμό που προσφέρεται 
για την Κεντρική Αίθουσα.  
Στην  αίθουσα θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα τηλεδιάσκεψης, το οποίο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:  
Video Conference system 2 , να υποστηρίζει :  

 Video Conference device   

 Να είναι διαρούμενου τύπου (codec - camera) 

 P2P SIP/H.323 video conferencing   

 Να έχει δυνατότητα για ενσωματωμένο Skype® for Business client  

 Dual Display 

 1 χρήστης για ασύρματη παρουσίαση, ( με δυνατότητα αναβάθμσιής εως 4 χρήστες) 

 1x PTZ camera - 12x optical zoom 

 1 x επιτραπέζια συσκευή speakerphone  

 Two Year Warranty included 
Συμπληρωματικά, για στην συγκεκριμένη αίθουσα, θα προστεθεί  και ένα πολυμηχάνημα (εκτύπωση, σάρωση, 
αντιγραφή) Α3, laser.  
Β.1 Διασύνδεση μεταξύ αιθουσών 
Οι διασυνδέσεις μεταξύ των δύο αιθουσών θα γίνονται, με ζευγάρια transceiver – receiver. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ομάδας 1 

Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
ΌΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ομάδας 1 
Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής που επί ποινή αποκλεισμού  
παρατίθενται και εξειδικεύονται παρακάτω: 

 Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν γνώση των εγκαταστάσεων και των χώρων που αφορούν τη 
συγκεκριμένη προμήθεια. (επισυνάπτεται κάτοψη και σκαρίφημα) 

 Τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, επώνυμων & αξιόπιστων κατασκευαστών και θα φέρουν σήμα 
συμμόρφωσης CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να 
δηλώνεται ότι: 

  αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσης Διακήρυξης, 
  τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει είναι αληθή, 

 προσφέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) έτη. 

 Θα κατατεθούν τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) από τα οποία θα πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προσφερόμενων μηχανημάτων. 

 Θα γίνει εκπαίδευση 6 στελεχών-ατόμων που θα ορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή , Επιμελητήριο 
Λέσβου διάρκειας 6 ωρών. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  Ομάδας 1 

 Μετά το πέρας των διεργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε δοκιμή όλου του εξοπλισμού για την 
ορθή λειτουργία του. 

 Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα παραδοθούν πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία, περιλαμβάνουν, δε, κάθε 
εργασία, αποξηλώσεις, καλωδιώσεις, όργανα ασφάλισης στους ηλεκτρικούς πίνακες, κανάλια όδευσης,  
μεταφορές, ικριώματα, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται 
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αναλυτικά. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οι χώροι εγκατάστασης δεν θα είναι όλοι διαθέσιμοι 
οποιαδήποτε ώρα (εργαστήρια, μαθήματα κλπ.) συνεπώς δύναται να εργαστεί πέρα του ωραρίου, Σ/Κ και 
αργίες. 

 Ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας 
τουλάχιστον 3ετών και θα συνοδεύεται από εγχειρίδια λειτουργίας κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη για  την καλή λειτουργία του 
συστήματος  για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τον χρόνο της εγγύησης στην περιοχή της Πάτρας. 
Αυτή η υποστήριξη θα πρέπει να αφορά τυχόν προβλήματα στο υλικό, ενώ η ανταπόκριση σε τυχόν 
προβλήματα θα πρέπει να είναι της τάξης της μίας εργάσιμης ημέρας από τη γνωστοποίηση του 
προβλήματος στον προμηθευτή. 

 Σε περίπτωση όπου, κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας υπάρξει βλάβη/αστοχία του 
εγκατεστημένου εξοπλισμού ή μέρους αυτού και για την βλάβη/αστοχία δεν ευθύνεται ο χειρισμός των 
χρηστών τότε ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος των ανταλλακτικών/υλικών και τις εργασίες 
αντικατάστασής τους. 

 Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων για την 
αποφυγή ζημιών στο κτίριο. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου υποχρεούται να διευκολύνει την 
εκτέλεση των εργασιών και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή της προμήθειας. 

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις βλάβης των εγκαταστάσεων λόγω εσφαλμένου εκ 
μέρους του χειρισμού ή λειτουργίας και είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει πλήρως με δική του 
δαπάνη (εργασία, υλικά, μικροϋλικά κ.λπ.). 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει και να συνεργάζεται με της εγκατεστημένους εργολάβους στον 
ίδιο χώρο και να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για της εργαζόμενους των συνεργείων του και των χρηστών 
του κτιρίου. 

 Oι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους της κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των 
παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών και με έγκριση της επίβλεψης. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει τον χώρο εργασίας καθαρό 
απαλλαγμένο από απορρίμματα με δικές του φροντίδες και δαπάνες, τα δε άχρηστα υλικά να τα μεταφέρει 
εκτός ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ δαπάνες του. 

 Oι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους της κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των 
παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών και με έγκριση της επίβλεψης. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει τον χώρο εργασίας καθαρό 
απαλλαγμένο από απορρίμματα με δικές του φροντίδες και δαπάνες, τα δε άχρηστα υλικά να τα μεταφέρει 
εκτός Επιμελητηρίου με δαπάνες του. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ (Έπιπλα, μοκέτα και κουρτίνες κ.α.) 
Έπιπλα, μοκέτες και κουρτίνες Κεντρικής Αίθουσας 
Β.1 Καθίσματα 
Γενικά: 
Είναι κάθισμα με αντιπάνικ αναλόγιο στο μπράτσο υψηλής ποιότητας και αισθητικής.  
Για λόγους αισθητικής τα πλαϊνά του καθίσματος πρέπει να είναι ξύλινα και να έχουν σχήμα τραπεζίου. Η κλίση της 
πλάτης πρέπει να είναι ίδια με την κλίση της πίσω πλευράς του πλαϊνού ώστε να υπάρχει μία οπτική συνέχεια.  
Ενδεικτικό σκαρίφημα καθίσματος 

 
Το κάθισμα να αποτελείται από έδρα, πλάτη και πλαϊνό στήριξης με μπράτσο. Μεταξύ δύο διαδοχικών καθισμάτων 
πρέπει να παρεμβάλλεται ένα πλαϊνό στήριξης με μπράτσο ενώ στο τέλος κάθε σειρά να κλείνει με ένα επιπλέον 
τελικό πλαϊνό. 
Πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί σε ευθείες και καμπύλες σειρές. 
Η έδρα πρέπει να αναδιπλώνεται για την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση χώρου. 
Το κάθισμα πρέπει να είναι εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να μπορεί να αλλάζει η πλάτη, η έδρα και τα 
μπράτσα χωρίς να καταστρέφονται τα υπόλοιπα μέρη του. 
Τόσο η έδρα όσο και η πλάτη πρέπει να είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τους κανόνες της εργονομίας, χωρίς ακμές 
ή άλλα σημεία τα οποία να επηρεάζουν την άνεση του χρήστη, έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για πολύωρη χρήση. 
Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. 
Πλάτη: 
Το σχήμα της πλάτης πρέπει να είναι ορθογώνιο. 
Η πλάτη να είναι από κόντρα πλακάζ επενδυμένο με καπλαμά οξιάς λουστραρισμένο. Το συνολικό πάχος του 
εμφανούς ξύλινου μέρους να είναι γύρω στα 17mm. Να διαθέτει μαξιλάρι από βραδύκαυστη αφρώδη 
μορφοποιημένη πολυουρεθάνη πάχους 5-9 cm το οποίο να φέρει την ανατομία του ανθρώπινου σώματος, να είναι 
προσαρμοσμένο στην πλάτη και επενδυμένο με βραδύκαυστο ύφασμα. 
Στο κάτω μέρος της πλάτης εσωτερικά πρέπει να υπάρχει στραντζαριστό εξάρτημα διατομής 5cm Χ 2,5cm, 2mm 
πάχος, το οποίο είναι συνδετικό μεταξύ των κάθετων πλαϊνών/ποδιών και της πλάτης. 
Στην πλάτη δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμφανής βίδα ή άλλο εμφανές εξάρτημα σύνδεσης. 
Έδρα: 
Να είναι κατασκευασμένη από βραδύκαυστο αφρώδες ελαστικό διαμορφωμένο με ψυχρή κατεργασία σε ανατομικό 
σχήμα με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό. Πρέπει διαθέτει εσωτερικά δύο κρυφούς μηχανισμούς ελατηρίων οι οποίοι 
να επιτρέπουν την αυτόματη ανάκλιση της. 
Να είναι εξολοκλήρου επενδυμένη με ύφασμα ή εναλλακτικά στο κάτω μέρος της να διαθέτει επένδυση από 
καπλαμά οξιάς με άριστα επεξεργασμένη διάτρηση ή άλλη κατεργασία. 
Πλαϊνό στήριξης: 
Το πλαϊνό στήριξης ( πόδι) του καθίσματος να είναι κατασκευασμένο από ξυλεία οξιάς σε συνδυασμό με 
μοριοσανίδα ή ινοσανίδα επενδυμένες με καπλαμά λουστραρισμένο. Στο κάτω μέρος να υπάρχει ειδική (σχεδόν 
κρυφή) λάμα πάκτωσης εξασφαλίζοντας στο κάθισμα εξαιρετική σταθερότητα. Στο επάνω μέρος του πρέπει να 
φέρει μπράτσο. 
Πρέπει να μπορεί να κατασκευαστεί έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διαφορετικές κλίσεις της 
κάθε αίθουσας. 
Μπράτσα: 
Τα μπράτσα να είναι από μασίφ ξύλο οξιάς. 
Αντιπάνικ αναλόγιο: 
Το κάθισμα να φέρει αντιπάνικ αναλόγιο πιστοποιημένο για την αντοχή του, με επιφάνεια από βραδύκαυστο 
βακελιτούχο υλικό (HPL) και εσωτερικό από κόντρα πλακάζ. Ο μηχανισμός του να είναι χαλύβδινος και η επιφάνεια 
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εργασίας να στηρίζεται σε αλουμινένιο βραχίονα. Όταν δεν είναι ανοικτό να βρίσκεται κρυμμένο στο εσωτερικό του 
πλαϊνού στήριξης. Το πάχος της γραφίδας να είναι 16mm. 
Ύφασμα: 
Το ύφασμα της επένδυσης να είναι από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, να έχει βάρος 310gr/m2 (±5%) και να 
είναι πιστοποιημένο για την αντοχή του σε τριβή και την βραδυκαυστότητά του. 
Το χρώμα θα είναι της επιλογής της Υπηρεσία από χρωματολόγιο το οποίο θα προσκομισθεί. 
Πιστοποιητικά: 
Το κάθισμα πρέπει να διαθέτει:  
α)Πιστοποιητικό κατά EN 12727:2016 level 4: για την αντοχή του.  
β)Ειδικά για την έδρα του καθίσματος πιστοποιητικό το οποίο να πιστοποιεί ότι δοκιμάστηκε επιπλέον σύμφωνα με 
το πρότυπο EN1728:2016, δοκιμή: EN1728:2012 άρθρο 6.23 "λειτουργία ανάκλησης έδρας " και πληροί τις 
απαιτήσεις για αδιάλειπτη λειτουργία μέχρι 500.000 κύκλους.   
γ)Πιστοποιητικά EN 1021-1:2014 και EN 1021-2:2014 για την βραδυκαυστότητά του. Τα πιστοποιητικά 
βραδυκαυστότητας του καθίσματος για να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για μέτρηση επί 
καθίσματος ντυμένου με το προσφερόμενο ύφασμα και όχι με διαφορετικό.  
 Το ύφασμα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά βραδυκαυστότητας BS 5852 και EN 1021-1&2 καθώς και 
πιστοποιητικό αντοχής σε τριβή κατά BS EN 14465 για 100.000 κύκλους. 
Ο κατασκευαστής για τα είδη της Ομάδας 2 πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και 
ISO 45001:2018. 
Όλα τα αναφερόμενα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού. 
Δείγμα: 
Με την τεχνική προσφορά είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δείγματος του καθίσματος. Το κάθισμα του δείγματος 
είναι υποχρεωτικό να είναι ντυμένο με το προσφερόμενο ύφασμα. 
Το δείγμα πρέπει να προσκομισθεί το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 
προσφοράς. Δείγματα που θα προσκομισθούν στην Υπηρεσία μετά την καταληκτική ημερομηνίας ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτά. 
 Ποσότητα: 160 καθίσματα 
Β2. Καθίσματα για το πάνελ (προεδρείο)  
Κάθισμα τροχήλατο διευθυντικού τύπου με ψηλή πλάτη και μπράτσα. 
Να διαθέτει ενιαία πλάτη – έδρα και αμορτισέρ για την ρύθμιση του ύψους. 
Το κάθισμα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό RELAX με σταθεροποίηση σε πολλαπλές θέσεις κλίσης, ρύθμιση 
σκληρότητας και λειτουργία anti-shock. 
Ο σκελετός έδρας – πλάτης να είναι από κοντραπλακέ οξιάς με αφρώδη μεταβλητής πυκνότητας. 
 Η πλάτη – έδρα να είναι επενδυμένες με  δέρμα. Το χρώμα θα είναι της επιλογής της υπηρεσίας. 
Ποσότητα: 5 καθίσματα 
Β3. Αντικατάσταση μοκέτας 
Η υπάρχουσα μοκέτα θα αντικατασταθεί με μοκέτα η οποία πρέπει να είναι 100% naylon και να έχει τa παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 
Ύψος μοκέτας 9 mm 
Ύψος πέλους 7 mm 
Bάρος μοκέτας 1760 gr/m2 
Βάρος πέλους 1085 gr/m2 
Πυκνότητα κόμπων/m2 145000 
Αντοχή στο φως: ≥ 5-6 
Αντοχή στο νερό: ≥ 4-5 
Θερμική αντίσταση: 0,12 m2 K/W 
Ηχομονωτική ικανότητα: 29 DB 
Βραδυκαυστότητα: Cfl-s1 (EN 13501-1) σε πλήρη συγκόλληση 
Ποσότητα: 230 m2 
Β4. Αντικατάσταση σκιάστρων παραθύρων 
Τα σκίαστρα παραθύρων θα αντικατασταθούν με κουρτίνες από βραδύκαυστο ύφασμα με σύνθεση 100 % polyester 
TREVIRA CS και  βάρος τουλάχιστον 380gr/m2.  
Οι κουρτίνες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο μηχανισμό ανάρτησης. 
Ποσότητα: 125 m2 
Γ. Έπιπλα, μοκέτες και κουρτίνες Υποστηρικτικής αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
Γ1. Καθίσματα Υποστηρικτικής αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
Είναι κάθισμα σταθερό χωρίς μπράτσα το οποίο εδράζεται σε χαλύβδινη βάση τεσσάρων ποδιών. 
Ο μεταλλικός σκελετός πρέπει να είναι  κατασκευασμένος από σωλήνα διαστάσεων Φ 21mm και πάχους 2mm. 
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Το εσωτερικό της πλάτης και της έδρας να είναι κατασκευασμένο από πρεσσαρισμένα επάλληλα φύλλα οξιάς. Να 
είναι επενδυμένο με πολυουρεθάνη και ντυμένο με ύφασμα. 
Το ύφασμα να είναι το ίδιο με τα καθίσματα της κεντρικής αίθουσας. Το χρώμα θα είναι της επιλογής της υπηρεσίας 
από χρωματολόγιο το οποίο θα υποβληθεί. 
Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Το χρώμα θα είναι της επιλογής 
της Υπηρεσίας. 
Ποσότητα: 20 καθίσματα 
Γ2. Τραπέζια εργασίας - παρουσιάσεων 
Είναι αναδιπλούμενα τραπέζια με επιφάνια εργασίας διάστασης 140Χ60cm.  
Πρέπει να είναι φορητά και να μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε διάταξη ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 
εκδήλωσης. 
Πρέπει να μπορούν να αναδιπλωθούν όταν δεν χρησιμοποιούνται καταλαμβάνοντας τον μικρότερο δυνατό χώρο 
αποθήκευσης. 
Η επιφάνεια εργασίας να είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 25mm 
και τα σόκορα περιμετρικά να καλύπτονται από PVC. 
Τα πόδια τους θα πρέπει να είναι μεταλλικά χρωμιωμένα. 
Ποσότητα:  10 τραπέζια 
Γ3. Διαχωριστικά σεμιναρίων 
Πρέπει να είναι αυτοστήρικτα πάνελ με ειδική επιφάνεια ανάρτησης και ροδάκια για εύκολη μετακίνηση. Η 
διάσταση κάθε πάνελ να είναι από 100 έως150 cm πλάτος και 200cm ύψος. 
Τα διαχωριστικά πάνελ πρέπει να έχουν μεταλλικό σκελετό από προφίλ αλουμίνιου σχήματος Π πάχους 5mm. 
 H επιφάνεια ανάρτησης να είναι κατασκευασμένη από το ειδικό ηχοαπορροφητικό υλικό τύπου   «BASOTECT» 
πάχους 5cm και επενδυμένη με αφρώδες και ύφασμα. 
Ηχοαπορροφητικό υλικό: 
Το ηχοαπορροφητικό υλικό πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Πυκνότητα (EN ISO 845):     9 +/-1.5  kg/m3 
Μέση τιμή αντοχής συμπίεσης (EN ISO 3386-1):  >7 kPa 
Αντοχή σε εφελκυσμό (EN ISO 1798):    >120 kPa 
Επιμήκυνση κατά την θραύση (EN ISO 1798) %   >20 
Συμπεριφορά σε φωτιά κατά DIN 4102-1:   B1 
 
Θερμική αγωγιμότητα σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα: 

 
Ηχοαπορρόφηση σύμφωνα με τα παρακάτω διαγράμματα: 
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κατά ISO 10534-2 (impedance tube) 

 
κατά DIN EN ISO 354 (reverberation room) 
Ύφασμα: 
Το ύφασμα πρέπει να είναι 100% πολυεστέρας, να έχει βάρος 250gr/m2 και να είναι πιστοποιημένο για την αντοχή 
του σε τριβή στους 150.000 κύκλους (Martindale) και για την βραδυκαυστότητα του κατά BS EN 1021 – 1&2.  
Τα παραπάνω πιστοποιητικά του υφάσματος πρέπει να προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού. 
Ποσότητα: 5 τεμάχια 
Γ4. Αντικατάσταση σκιάστρων παραθύρων 
Τα σκίαστρα παραθύρων θα αντικατασταθούν με κουρτίνες από βραδύκαυστο ύφασμα με σύνθεση 100 % polyester 
TREVIRA CS και  βάρος τουλάχιστον 380gr/m2.  
Οι κουρτίνες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο μηχανισμό ανάρτησης. 
Ποσότητα: 120 m2 (για κουρτίνες ανά παράθυρο) ή 150 m2 (για κουρτίνες σε όλο το μήκος) 
Γ5. Γραφεία και ερμάρια 
Είναι θέση εργασίας η οποία αποτελείται από ένα (1) γραφείο με κύρια και βοηθητική επιφάνεια εργασίας σε σχήμα 
Γ, μία (1) συρταρίερα και δύο (2) ερμάρια. 
Τα ξύλινα μέρη να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. 
Το γραφείο να διαθέτει 4 μεταλλικά πόδια χρωμιωμένα με ρεγουλατόρους.  
Η κύρια επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 140Χ80cm και πάχος 30mm.  
Η βοηθητική επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 100Χ500 και πάχος 30mm. Να διαθέτει 2 πόδια από την μία 
πλευρά ενώ από την άλλη να είναι συνδεδεμένη με την κύρια επιφάνεια εργασίας. 
Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη, να διαθέτει 3 συρτάρια και μολυβοθήκη και να έχει διαστάσεις 40Χ55Χ55cm. 
Κάθε ερμάριο να έχει διάσταση 80Χ43Χ203(Υ)cm, να διαθέτει διπλή πόρτα κάτω με ένα ράφι εσωτερικά και στο 
επάνω μέρος ράφια. Ο σκελετός του ερμαρίου να έχει πάχος 18mm, τα ράφια να έχουν πάχος 25mm, η πλάτη να 
έχει πάχος 8mm και το καπάκι να έχει πάχος 25mm. 
Ποσότητα: 1 σετ  
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ομάδας 2  

20PROC006821451 2020-06-04



 

~ 51 ~ 

Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά εντός τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  και 
οι πληρωμές θα είναι επίσης τμηματικές και ανάλογες με την παράδοση. 
ΌΡΟΙ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΗΣ Ομάδας 2 
Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής που  επί  ποινή  αποκλεισμού  
παρατίθενται και εξειδικεύονται παρακάτω: 

 Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

 Πιστοποιητικά: Το κάθισμα πρέπει να είναι πιστοποιημένο για την αντοχή του κατά ΕΝ 12727:2016 επίπεδο 
4 (προδιαγραφές για πανεπιστημιακή χρήση) από επίσημο φορέα πιστοποίησης. Ο κατασκευαστής πρέπει 
να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν γνώση των εγκαταστάσεων και των χώρων που αφορούν τη 
συγκεκριμένη προμήθεια. 

 προσφέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) έτη. 

 Θα κατατεθούν τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) από τα οποία θα πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών. 

 Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δείγματος κατά την υποβολή της προφοράς. 

 Τεχνική επάρκεια: Για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν ολοκληρώσει 
τρία (3) έργα τουλάχιστον με παρεμφερές προϊόν σε χώρους εκπαίδευσης. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ομάδας 2  

Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν σε πλήρη και σωστή λειτουργία 

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις βλάβης των εγκαταστάσεων λόγω εσφαλμένου εκ 
μέρους του χειρισμού ή λειτουργίας και είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει πλήρως με δική του 
δαπάνη (εργασία, υλικά, μικροϋλικά κ.λπ.). 

 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διευκολύνει  και  να  συνεργάζεται  με  της  εγκατεστημένους εργολάβους 
στον ίδιο χώρο και να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για της εργαζόμενους των συνεργείων του και των 
χρηστών του κτιρίου. 

 Oι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους της κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των 
παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών και με έγκριση της επίβλεψης. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει τον χώρο εργασίας καθαρό 
απαλλαγμένο από απορρίμματα με δικές του φροντίδες και δαπάνες, τα δε άχρηστα υλικά να τα μεταφέρει 
εκτός Επιμελητηρίου δαπάνες του. 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προβλέπεται εκπαίδευση 6 ατόμων για την λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή (για 6 ώρες τουλάχιστον). 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Προβλέπεται Εγγυητική Επιστολή α) Συμμετοχής άρθρο 2.2.2, β) Καλής Εκτέλεσης άρθρο 4.1 γ) Καλής 
Λειτουργίας άρθρο 6.6 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 4.5. της παρούσας διακήρυξης. 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της 
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΕΤΑΛ Α.Ε. , Κωδ. ΣΑ 082/1. 

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9916α σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2019 του Φορέα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΣΕ08210000) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υπομέτρο 19.2 της Πράξης : «Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου 
Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΑΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 836/5-4-2019 
του ΕΠ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 0010905241. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ,  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 153.571,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €  131.257,41 -  ΦΠΑ : 22.313,76€). 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Α. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» εκτιμώμενης αξίας 56.407,41€ πλέον ΦΠΑ 
(17%), 9.589,26€- συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 65.996,67€ 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Β. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 74.850,00€ πλέον ΦΠΑ (17%), 
12.724,50€- συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 87.574,50€ 

Οι προκαταρτικές διαβουλεύσεις οδήγησαν σε διαμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με διερεύνηση της 
αγοράς και λήψης τριών προσφορών βάση διερεύνησης των αναγκών και του εύλογου κόστους της αγοράς 
σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ/ΜΟΝΑΔΑ-ΤΙΜΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Μ. 

(τμχ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 17% 

Α1. Οπτικοακουστικό σύστημα κεντρικής αίθουσας 

Σύστημα Προβολής 7.921,79 1.346,70 9.268,49 

1 
Επαγγελματικός βιντεοπροβολέας 
5.400 lumen, Full HD WUXGA 

ΤΜΧ 1 1.800,00 1.800,00 306,00 2.106,00 

2 Βάση προβολικού ΤΜΧ 1 186,14 186,14 31,64 217,79 

3 
Οθόνη προβολικού 240 x 150cm 
(16:10) 

ΤΜΧ 1 878,84 878,84 149,40 1.028,25 

4 Επαγγελματικό Monitor 49 inch  ΤΜΧ 3 1.380,95 4.142,86 704,29 4.847,14 

5 Βάση οθόνης ανοιγόμενη ΤΜΧ 2 433,33 866,67 147,33 1.014,00 

6 Βάση οθόνης ΤΜΧ 1 47,28 47,28 8,04 55,32 

Συστημα Διαχείρισης Εικόνας  14.774,28 2.511,63 17.285,90 

7 
Πομπός σήματος επίτοιχου τύπου , 
HDMI & VGA σε HDBASE-T 

ΤΜΧ 1 811,11 811,11 137,89 949,00 

8 
Δέκτης σήματος HDBASE-T σε HDMI,  
με βάση στήριξης  

ΤΜΧ 1 237,78 237,78 40,42 278,20 

9 
1:4 HDMI Distribution Amplifier ,  με 
βάση στήριξης  

ΤΜΧ 1 351,11 351,11 59,69 410,80 

10 4x4 AV Matrix Switcher ΤΜΧ 1 1.800,00 1.800,00 306,00 2.106,00 

11 
Wireless Presentation and 
Collaboration Solution 

ΤΜΧ 1 644,81 644,81 109,62 754,43 

12 Video Conference system 1 ΤΜΧ 1 4.022,52 4.022,52 683,83 4.706,35 
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13 Camera PTZ 12x optical Zoom ΤΜΧ 1 1.490,03 1.490,03 253,31 1.743,33 

14 Βάση κάμερας τοίχου για PTZ  ΤΜΧ 1 147,97 147,97 25,16 173,13 

15 Βάση κάμερας οροφής για PTZ  ΤΜΧ 1 170,91 170,91 29,06 199,97 

16 

Συσκευή μεταφοράς εικόνας και 
έλεγχου κάμερας σήματος HDMI 
μέσω τεχνολογίας HDBASE-T   
(transceiver) 

ΤΜΧ 2 264,71 529,41 90,00 619,41 

17 
Interface  HDMI - DVI to USB για 
Video Conference data sharing  

ΤΜΧ 1 457,68 457,68 77,81 535,48 

18 Ψηφιακό matrix ήχου 8x6,  ΤΜΧ 1 2.514,86 2.514,86 427,53 2.942,39 

19 
Φορητός Η/Υ 15.6 
(i36006U/4GB/500GB/HD 520) 

ΤΜΧ 2 798,04 1.596,08 271,33 1.867,41 

Ηχητικο Σύστημα  3.985,21 677,49 4.662,70 

20 Ασύρματο σετ χειρός ΤΜΧ 2 278,55 557,09 94,71 651,80 

21 Ασύρματο σετ πέτου ΤΜΧ 1 278,55 278,55 47,35 325,90 

22 
Eπιτραπέζιο μικρόφωνο συνέδρου με 
φωτεινή ένδειξη και κουμπί on/off 

ΤΜΧ 4 160,00 640,00 108,80 748,80 

23 
Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου με 
κουμπί on/off και mute 

ΤΜΧ 1 160,00 160,00 27,20 187,20 

24 
Κεντρική Μονάδα Συνεδριακού 
Συστήματος 

ΤΜΧ 1 120,00 120,00 20,40 140,40 

21 
Κονσόλα μίξης 16 καναλιών με 
είσοδους 10 Mic / 16 Line  

ΤΜΧ 1 525,53 525,53 89,34 614,87 

25 
Πυκνωτικό καρδιοειδές μικρόφωνο 
gooseneck 50 εκ. με φίλτρο high pass 

ΤΜΧ 1 74,76 74,76 12,71 87,47 

26 Τελικός Ενισχυτής 2x170W ΤΜΧ 1 597,03 597,03 101,50 698,53 

27 
Ηχοστήλη αλουμινίου 40W, 4x3,3in, 
1x1in 

ΤΜΧ 4 258,06 1.032,26 175,48 1.207,74 

Σύστημα Αυτοματισμού  3.531,92 600,43 4.132,35 

28 Κεντρική μονάδα αυτοματισμού  ΤΜΧ 1 1.650,00 1.650,00 280,50 1.930,50 

29 5” Οθόνη αφής αυτοματισμού  ΤΜΧ 1 1.051,14 1.051,14 178,69 1.229,83 

30 
Επιτραπέζια βάση για οθόνη αφής 
αυτοματσιμού  

ΤΜΧ 1 173,33 173,33 29,47 202,80 

31 PoE injector ΤΜΧ 1 38,40 38,40 6,53 44,93 

32 
SWITCH Ethernet 1000Base-T 24 
PORTS  

ΤΜΧ 1 619,05 619,05 105,24 724,29 

33 Μεταλλικό ερμάριο - rack 19'' ΤΜΧ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Α.1 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 30.213,20 5.136,24 35.349,45 

Α.2 Οπτικοακουστικό σύστημα Υποστηρικτική Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Πολιτισμού. 

Σύστημα Προβολής 4.366,23 742,26 5.108,49 

34 
Επαγγελματικός βιντεοπροβολέας 
5.400 lumen, Full HD WUXGA 

ΤΜΧ 1 1.873,02 € 1.873,02 318,41 2.191,43 

35 Βάση προβολικού ΤΜΧ 1 186,14 € 186,14 31,64 217,79 

36 
Οθόνη προβολικού 240 x 150cm 
(16:10) 

ΤΜΧ 1 878,84 € 878,84 149,40 1.028,25 

37 Επαγγελματικό Monitor 49 inch  ΤΜΧ 1 1.380,95 € 1.380,95 234,76 1.615,71 

38 Βάση οθόνης ΤΜΧ 1 47,28 € 47,28 8,04 55,32 

Συστημα Διαχείρισης Εικόνας  12.950,39 2.201,57 15.151,96 

39 
Πομπός σήματος επίτοιχου τύπου , 
HDMI & VGA σε HDBASE-T 

ΤΜΧ 1 811,11 € 811,11 € 137,89 949,00 € 

40 
Δέκτης σήματος HDBASE-T σε HDMI,  
με βάση στήριξης  

ΤΜΧ 1 237,78 € 237,78 € 40,42 278,20 € 

41 
1:4 HDMI Distribution Amplifier ,  με 
βάση στήριξης  

ΤΜΧ 1 351,11 € 351,11 € 59,69 410,80 € 

42 4x4 AV Matrix Switcher ΤΜΧ 1 1.800,00 € 1.800,00 € 306,00 2.106,00 € 

43 
Wireless Presentation and 
Collaboration Solution 

ΤΜΧ 1 644,81 € 644,81 € 109,62 754,43 € 

44 Video Conference system 2 ΤΜΧ 1 4.054,29 € 4.054,29 € 689,23 4.743,52 € 

45 Βάση κάμερας οροφής για PTZ  ΤΜΧ 1 170,91 € 170,91 € 29,06 199,97 € 

46 
Συσκευή μεταφοράς εικόνας και 
έλεγχου κάμερας σήματος USB μέσω 
καλωδίου USB 

ΤΜΧ 1 264,71 € 264,71 € 45,00 309,71 € 

47 
Interface  HDMI - DVI to USB για 
Video Conference data sharing  

ΤΜΧ 1 457,68 € 457,68 € 77,81 535,48 € 
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48 Ψηφιακό matrix ήχου 8x6 ΤΜΧ 1 2.514,86 € 2.514,86 € 427,53 2.942,39 € 

49 
Φορητός Η/Υ 15.6 
(i36006U/4GB/500GB/HD 520) 

ΤΜΧ 1 798,04 € 798,04 € 135,67 933,71 € 

50 
Πολυμηχάνημα (εκτύπωση, σάρωση, 
αντιγραφή) Α3, laser 

ΤΜΧ 1 845,10 € 845,10 € 143,67 988,76 € 

Ηχητικο Σύστημα  3.386,67 575,73 3.962,40 

51 Ασύρματο σετ χειρός ΤΜΧ 1 278,55 € 278,55 € 47,35 325,90 € 

52 Ασύρματο σετ πέτου ΤΜΧ 1 278,55 278,55 47,35 325,90 

53 
Eπιτραπέζιο μικρόφωνο συνέδρου με 
φωτεινή ένδειξη και κουμπί on/off 

ΤΜΧ 2 160,00 320,00 54,40 374,40 

54 
Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου με 
κουμπί on/off και mute 

ΤΜΧ 1 160,00 160,00 27,20 187,20 

55 
Κεντρική Μονάδα Συνεδριακού 
Συστήματος 

ΤΜΧ 1 120,00 120,00 20,40 140,40 

56 
Κονσόλα μίξης 16 καναλιών με 
είσοδους 10 Mic / 16 Line  

ΤΜΧ 1 525,53 525,53 89,34 614,87 

57 
Πυκνωτικό καρδιοειδές μικρόφωνο 
gooseneck 50 εκ. με φίλτρο high pass 

ΤΜΧ 1 74,76 € 74,76 € 12,71 87,47 € 

58 Τελικός Ενισχυτής 2x170W ΤΜΧ 1 597,03 € 597,03 € 101,50 698,53 € 

59 
Ηχοστήλη αλουμινίου 40W, 4x3,3in, 
1x1in 

ΤΜΧ 4 258,06 € 1.032,26 € 175,48 1.207,74 € 

Σύστημα Αυτοματισμού  4.539,80 771,77 5.311,57 

60 Κεντρική μονάδα αυτοματισμού  ΤΜΧ 1 1.829,41 € 1.829,41 € 311,00 2.140,41 € 

61 Οθόνη αφής αυτοματσιμού 5'' ΤΜΧ 1 1.017,65 € 1.017,65 € 173,00 1.190,65 € 

62 Επιοτραπέζια βάση για οθόνη αφής  ΤΜΧ 1 152,94 € 152,94 € 26,00 178,94 € 

63 PoE injector ΤΜΧ 1 38,40 € 38,40 € 6,53 44,93 € 

64 
SWITCH Ethernet 1000Base-T 24 
PORTS  

ΤΜΧ 1 619,05 € 619,05 € 105,24 724,29 € 

65 Μεταλλικό ερμάριο - rack 19'' ΤΜΧ 1 882,35 € 882,35 € 150,00 1.032,35 € 

Διασύνδεση μεταξύ αιθουσών 951,11 161,69 1.112,80 

66 Δέκτης σήματος HDBASE-T σε HDMI ΤΜΧ 2 237,78 € 475,56 € 80,84 556,40 € 

67 
Πομπός σήματος επίτραπέζιου τύπου 
, HDMI & VGA σε HDBASE-T 

ΤΜΧ 2 237,78 € 475,56 € 80,84 556,40 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α2. Οπτικοακουστικό σύστημα Υποστ. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
Πολιτισμού 

26.194,21 4.453,02 30.647,22 

Β.1 Καθίσματα Κεντρικής Αίθουσας 

68 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΜΧ 160 310,00 49.600,00 € 8.432,00 58.032,00 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β1 49.600,00 8.432,00 58.032,00 

Β.2 Καθίσματα για το πάνελ (προεδρείο)  

69 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΤΜΧ 5 360,00 1.800,00 € 306,00 2.106,00 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β2 1.800,00 306,00 2.106,00 

Β.3 Αντικατάσταση μοκέτας 

70 ΜΟΚΕΤΑ m2 230 25,00 5.750,00 € 977,50 6.727,50 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β3 5.750,00 977,50 6.727,50 

Β.4 Αντικατάσταση σκιάστρων παραθύρων 

71 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ m2 125 30,00 3.750,00 € 637,50 4.387,50 € 

72 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΤΜΧ 1 500,00 500,00 € 85,00 585,00 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β4 4.250,00 722,50 4.972,50 

Β.5 Υποστηρικτική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

73 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΜΧ 20 80,00 1.600,00 € 272,00 1.872,00 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β5 1.600,00 272,00 1.872,00 

Β.6 Τραπέζια εργασίας - παρουσιάσεων 

74 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΜΧ 10 200,00 2.000,00 € 340,00 2.340,00 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β6 2.000,00 340,00 2.340,00 

Β.7 Διαχωριστικά σεμιναρίων 

75 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΤΜΧ 5 700,00 3.500,00 € 595,00 4.095,00 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β7 3.500,00 595,00 4.095,00 
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Β.8 Αντικατάσταση σκιάστρων παραθύρων 

76 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ m2 150 30,00 4.500,00 € 765,00 5.265,00 € 

77 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΤΜΧ 1 500,00 500,00 € 85,00 585,00 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β8 5.000,00 850,00 5.850,00 

Β.9 Γραφεία και ερμάρια 

78 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΤ 1 750,00 750,00 € 127,50 877,50 € 

79 ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΜΧ 2 300,00 600,00 € 102,00 702,00 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β9 1.350,00 229,50 1.579,50 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α1. Οπτικοακουστικό σύστημα κεντρικής αίθουσας 30.213,20 5.136,24 35.349,45 

Α.2 Οπτικοακουστικό σύστημα Υποστηρικτική Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Πολιτισμού. 26.194,21 4.453,02 30.647,22 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 56.407,41 9.589,26 65.996,67 

Β.1 Καθίσματα Κεντρικής Αίθουσας 49.600,00 8.432,00 58.032,00 

Β.2 Καθισματα για το πάνελ (προεδρείο)  1.800,00 306,00 2.106,00 

Β.3 Αντικατάσταση μοκέτας 5.750,00 977,50 6.727,50 

Β.4 Αντικατάσταση σκιάστρων παραθύρων 4.250,00 722,50 4.972,50 

Β.5 Υποστηρικτική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 1.600,00 272,00 1.872,00 

Β.6 Τραπέζια εργασίας - παρουσιάσεων 2.000,00 340,00 2.340,00 

Β.7 Διαχωριστικά σεμιναρίων 3.500,00 595,00 4.095,00 

Β.8 Αντικατάσταση σκιάστρων παραθύρων 5.000,00 850,00 5.850,00 

Β.9 Γραφεία και ερμάρια 1.350,00 229,50 1.579,50 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 74.850,00 12.724,50 87.574,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 131.257,41 22.313,76 153.571,17 

 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης - Δεν προβλέπεται 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις - σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της παρούσας 
διακήρυξης. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το περιεχόμενο του αρχείου αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή 

προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους. 

Να καλύπτονται κατά το ελάχιστο οι παρακάτω προδιαγραφές , επί ποινή αποκλεισμού.  

α/α Προδιαγραφή Απαίτηση 
Στοιχεία Προσφοράς 

Κάλυψη Παραπομπή 

 Σύστημα Προβολής Ποσότητα 2 τεμάχια   

Α.1 PROJECTOR    

Α.1.1 Τεχνολογία:  3LCD Technology, RGB    

Α.1.2 Ανάλυση:  1,920 x 1,200    

Α.1.3 Φωτεινότητα: ≥ 5.400 ANSI lumens    

Α.1.4 Αντίθεση: ≥ 14.500:1    

Α.1.5 Επίπεδο θορύβου 
≤ Normal: 39 dB(A) – Economy: 29 

dB (A) 
  

Α.1.6 Αντιστάθμιση (offset) 10 : 1   

Α.1.7 Τύπος φακού Με οπτικό zoom 1.42- 2.25 :1   

Α.1.8 Είσοδοι :  

USB 2.0 Type A,  

USB 2.0 Type B, 

RS-232C,  

Ethernet interface (100 Base-TX / 

10 Base-T), 

VGA in (2x),  

HDMI in (2x), 

Composite in, 

RGB in (2x),  

HDBaseT,  

Miracast, 

MHL,  

Stereo mini jack audio in (2x),  

Wireless LAN b/g/n (2.4GHz),  

Wireless LAN IEEE 

802.11a/b/g/n/ac 

  

Α.1.9 Σύνδεση δικτύου: Ενσύρματη σύνδεση   

Α.1.10 Διαστάσεις προβολής : 50 inches - 300 inches   

Α.1.11 Βάρος:  < 4,9 κιλά    

Α.1.12 Ασύρματο χειριστήριο:  ΝΑΙ    

Α.1.13 Projector control 

3
rd

 party control 

 AMX, Crestron(δίκτυο), 

Control4  

  

Α.1.14 Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 55 μήνες  ή 950 ώρες    

Α.1.15 Keystone correction: 
Αυτόματα vertical: ± 30° 

Αυτόματα horizontal: ± 20° 
  

A.1.16 Επεξεργασία video 10 bit   

Α.1.17 Refresh rate 2D vertical  210 Hz – 230 Hz   

Α.1.18 
Να περιλαμβάνεται βάση στήριξης οροφής 

μεταβλητού ύψους 
ΝΑΙ   

Α.1.19 Εγγύηση 5 χρόνια ή 7.500 ώρες   

Α.2 MONITOR Ποσότητα 4 τεμάχια   
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α/α Προδιαγραφή Απαίτηση 
Στοιχεία Προσφοράς 

Κάλυψη Παραπομπή 

Α.2.1 
Επαγγελματικής χρήσης 24 ώρες την ημέρα, 7 

ημέρες την εβδομάδα 
ΝΑΙ   

Α.2.2 Ώρες λειτουργίας  ≥ 50.000 ώρες   

Α.2.3 Τεχνολογία Panel  IPS   

Α.2.4 Μέγεθος 49"    

Α.2.5 Επιφάνεια οθόνης  Anti-glare, 3H HardCoating   

Α.2.6 Αναλογία πλευρών 16:9   

Α.2.7 Ανάλυση 1920 x 1080 (FHD)   

Α.2.8 Φωτεινότητα ≥ 450 cd/m2   

Α.2.9 Λόγος Αντίθεσης (Δυναμικός) ≥ 3.900.000:1   

Α.2.10 Είσοδοι-Έξοδοι 

Είσοδοι : 

HDMI (3),  

DP, 

DVI-D,  

USB 3.0  

RS-232  

LAN  

AUDIO IN 

Υποδοχή για χρήση υπέρυθρου 

και αισθητήρα φωτεινότητας  

Έξοδοι : 

DP  

RS-232  

AUDIO 

Υποδοχή για χρήση υπέρυθρου 

και αισθητήρα φωτεινότητας  

  

Α.2.11 Ηχεία 20W    

Α.2.12 Διάταξη εγκατάστασης 
Κάθετη 

Οριζόντια  
  

Α.2.13 Βάρος  ≤ 19 κιλά   

Α.2.14 Κατανάλωση Τυπική  ≤ 105 W   

Α.2.15 

Να διαθέτει ενσωματωμένο media player, 

λογισμικό διαχείρισης , δυνατότητες 

λειτουργίας 

Εσωτερική μνήμη 8GB 

Wi-Fi embedded 

PIP_PBP 

Screen share 

OPS media player συμβατότητα 

SOC quad core 

Λειτουργία TILE 15x15 

  

Α.2.16 Στήριξη 

Επιτοίχια στήριξη, συμβατή και 

πιστοποιημένη  με vesa. Η 

στήριξη περιλαμβάνει βραχίονα 

που μετακινείται για να είναι 

εύκολη η πρόσβαση στην πίσω 

πλευρά 

  

Α.3 PROJECTION SCREEN Ποσότητα 2 τεμάχια   

Α.3.1 Ηλεκτρική οθόνη προβολής 240 , 16: 10  

Διαστάσεις επιφάνειας προβολής 

240 x 150 (cm)  

35cm extra black drop 

Μαύρα περιμετρικά περιθώρια 
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α/α Προδιαγραφή Απαίτηση 
Στοιχεία Προσφοράς 

Κάλυψη Παραπομπή 

Βάσεις στήριξης μεταβλητής 

τοποθέτησης για ευκολία 

εγκατάστασης 

τοίχου/οροφής 

Α.3.2 Τύπος πανιού  

1.0 gain  

PVC υλικό 

Πάχος 0.43mm 

Μαύρα περιμετρικά περιθώρια 

και πλάτη 

  

Α.3.3 Τύπος Ηλεκτρικού moter Ευρωπαϊκού τύπου SOMFY   

A.3.4 Εγγύηση 2 χρόνια   

 Σύστημα Διαχείρισης Εικόνας    

Α.4 MATRIX Ποσότητα 2 τεμάχια   

Α.4.1 Ανάλυση 
4K/60Hz  

4K/30Hz (4:4:4) 
  

Α.4.2 Είσοδοι 
4 HDMI HDCP 1.4 

4 stereo audio unbalanced  
  

Α.4.3 Έξοδοι 
4 HDMI 

4 stereo audio balanced 
  

Α.4.4 Πόρτες ελέγχου 

1 USB 

1 RS−232 

1 Ethernet 

  

Α.4.5 Δυνατότητες 

HDCP ON/OFF ανά είσοδο 

EDID διαχείριση ανά είσοδο 

Αυτόματη επιλογή εισόδου  

Audio De–embedding/ 

Embedding 

Κουμπιά επιλογής εισόδων με 

οθόνη ενδείξεων 

Audio matrix  

USB Charging 

  

Α.4.6 Εγγύηση ≥ 6 χρόνια   

A.5 CAMERA για Video Conference Ποσότητα 1 τεμάχιo   

A.5.1 Resolution 1080p60   

A.5.2 Zoom 12x οπτικό zoom   

A.5.3 Γωνία θέασης ≥ 72°    

A.5.4 Connections 

1x USB 3.0 

1x USB 2.0 

1x Ethernet  

Διακόπτης τροφοδοσίας 

ενσωματωμένος 

RS-232 control in-out 

  

A.5.5 Βάση οροφής , τοίχου Να είναι του ίδιου κατασκευαστή    

A.5.6 Δυνατότητες  

Noise reduction 

IP streaming H264 

IP streaming H265 
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α/α Προδιαγραφή Απαίτηση 
Στοιχεία Προσφοράς 

Κάλυψη Παραπομπή 

RTSP Protocol  

Είσοδος ήχου  

Παράλληλα σήματα εικόνας σε 

USB 3.0 & USB 2.0 & IP & HDMI  

≥ 250 preset position 

≥ 55dB Video Signal-to-noise ratio 

Dual video stream 

A.5.7 
Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με 

τo Video Conference 
NAI   

A.6 CODEC Video Conference  1 Ποσότητα 1 τεμάχιo   

A.6.1 

Συσκευή Video Conference για συνδέσεις: 

SIP 

H.323 

Skype for Business client  

Wireless presentation 

Υποστήριξη διαδραστικής οθόνης  

Streaming  

Εγγραφή βιντεοδιάσκεψης  

Υποστήριξη 2 καμερών 

Να περιλαμβάνεται κάμερα PTZ 12x 

NAI   

A.6.2 Είσοδοι  

2x USB 3.0 

2x HDMI 

Balanced audio  

Line audio  

Σύνδεση συσκευών speakerphone 

  

A.6.3 Έξοδοι  

HDMI  

DP  

Balanced audio  

Line audio  

  

A.6.4 Υποστήριξη Video  

1080p  60 fps 

H.261 - H.263 - H.263+ - H.263++ 

H.264/AVC/SVC Skype for 

Business) 

  

A.6.5 Υποστήριξη Audio 

AAC.LD (20KHz) 

G.722.1 Annex C (14KHz) 

G.722, G.722.1 (7KHz) 

 G.711, G.728. AMR (3G)     

G.723.1, G.729.  (3.4KHz) 

  

Α.6.6 Streaming 

Multicast /- Unicast (20 numbers 

) streaming RTSP 

Maximum number of viewers 

(unicast): 20 

  

Α.6.7 Embedded Recording 

Εγγραφή τοπικά και εξωτερικά , 

Formats: windows media video , 

mp4 

  

Α.6.8 Security  Encryption using H.235 (AES)    

Α.6.9 Skype 
Δυνατότητα άδειας για χρήση 

Skype for Business 
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α/α Προδιαγραφή Απαίτηση 
Στοιχεία Προσφοράς 

Κάλυψη Παραπομπή 

Α.6.10 Wireless Presentation 

1 χρήστης για ασύρματη 

παρουσίαση (με δυνατότητα έως 

6 χρήστες) 

  

α/α Προδιαγραφή Απαίτηση 
Στοιχεία Προσφοράς 

Κάλυψη Παραπομπή 

A.7 SPEAKERPHONE  Ποσότητα 2 τεμάχια   

A.7.1 

 Speakerphone με ενσωματωμένα 3 μικρόφωνα 

και ηχείο  (2 συσκευές για το Video conference 

1) 

ΝΑΙ   

A.7.2 

Η κάθε μονάδα να διαθέτει 3 μικρόφωνα 

Να διαθέτει προτεραιότητα του πρώτου 

μικροφώνου που είναι πλησιέστερα στον 

ομιλητή 

ΝΑΙ   

A.7.3 Να διαθέτει Echo cancellation  ΝΑΙ   

A.7.4 

FULL DUPLEX 

Noise cancellation 

ALC 

ΝΑΙ   

A.7.5 Απόκριση συχνότητας ήχου 20Hz-20kHz (+/- 1 db)   

A.7.6 
Να διαθέτει κουμπιά άμεσου ελέγχου  έντασης 

και mute 
ΝΑΙ   

A.7.7 
 Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με 

το Video conference 
ΝΑΙ   

A.8 WIRELESS PRESENTATION    

A.8.1 Είσοδοι 4x USB 3.0   

A.8.2 Έξοδοι γραφικών 
1 HDMI, 

1 mini DP 
  

A.8.3 Έξοδοι ήχου 1  line audio   

A.8.4 Επεξεργαστής Intel® Dual core 1.0GHz   

A.8.5 Μνήμη 4GB   

A.8.6 Χωρητικότητα 16GB, SSD   

A.8.7 LAN ΝΑΙ   

A.8.8 Ήχος Αναλογικός και ψηφιακός   

A.9 DISTRIBUTION AMPLIFIER    

A.9.1 Έξοδος 4 HDMI   

A.9.2 Είσοδος 1 HDMI connector   

A.9.3 
Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με 

το matrix  
ΝΑΙ   

A.9.4 
Βάση στήριξης για rack να είναι του ίδιου 

κατασκευαστή 
ΝΑΙ   

A.9.5 Εγγύηση 6 χρόνια   

A.10 Δέκτης σήματος HDBASE-T σε HDMI    

A.10.1 Είσοδοι 1 HDBT ( RJ-45)   

A.10.2 Έξοδοι 1 HDMI   

A.10.3 Πόρτες 
1 IR 

1 RS−232 
  

A.10.4 VIDEO 4K UHD / 60Hz  (Up to 100m )   
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α/α Προδιαγραφή Απαίτηση 
Στοιχεία Προσφοράς 

Κάλυψη Παραπομπή 

A.10.5 
Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με 

το matrix 
ΝΑΙ   

Α.10.6 
Βάση στήριξης για rack να είναι του ίδιου 

κατασκευαστή 
ΝΑΙ   

A.10.7 Εγγύηση 6 χρόνια   

A.11 
Πομπός σήματος επίτοιχου τύπου , HDMI & 

VGA σε HDBASE-T 
   

A11.1 Είσοδοι 

1 HDMI 

1 VGA 

1 LAN 

  

A.11.2 Έξοδοι 1 HDBASE-T   

A.11.3 PORTS 

1 HDBASE-T 

1 RS-232 

1 Audio out 

  

A.11.4 VIDEO 4K UHD / 60Hz  (Up to 100m )   

A.11.5 Αυτόματη επιλογή εισόδου ΝΑΙ   

A.11.6 
Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με 

το matrix 
ΝΑΙ   

A.11.7 εγγύηση 6 χρόνια   

A.12 
Interface  HDMI - DVI to USB για Video 

Conference data sharing 
   

A12.1 

Συσκευή μετατροπή του σήματος από HDMI σε 

USB για την σύνδεση σήματος υπολογιστή στο 

Video Conference 

NAI   

A12.2 
Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με 

το Video Conference 
NAI   

A.13 Ψηφιακό matrix ήχου 8x6    

A13.1 

Ψηφιακή συσκευή matrix ήχου 8 εισόδων και 6 

εξόδων. 

Να διαθέτει ενσωματωμένο DSP  

ΝΑΙ   

A13.2 ADC & DAC  24-bit 48 kHz   

A13.3 THD 
0.001%, 20 Hz -20 kHz, 0 Db GAIN , 

(+4 dBu) input 
  

A13.4 Είσοδοι – Έξοδοι  

8 line mic inputs 

6 audio line outputs 

LAN 

USB 

  

Α13.5 
Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το 

σύστημα αυτοματισμού  
ΝΑΙ   

 Ηχητικό Σύστημα    

A.14 Τελικός Ενισχυτής 2x170W 4Ω    

A14.1 Ενίσχυση στα 4Ω RMS 2 x 170 Watt   

A14.2 Ενίσχυση στα 8Ω RMS 2 x 110 Watt   

A14.3 Μέγεθος  1 U   

A14.4 Εύρος συχνότητας 10Hz- 35 Khz   

A14.5 Χαμηλής κατανάλωση ρεύματος σε πλήρη ισχύ 530 Watt   

A.15 Ηχοστήλη αλουμινίου 40W, 4x3 in, 1x1in     
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α/α Προδιαγραφή Απαίτηση 
Στοιχεία Προσφοράς 

Κάλυψη Παραπομπή 

A15.1 Μέγεθος woofer  4 x 3 inch   

A15.2 Μέγεθος tweeter 1 inch   

A15.3 Εύρος συχνότητας  200-20 Khz   

A15.4 ισχύς RMS 40 watt   

A15.5 Τύπος κατασκευής   Αλουμινίου   

A.16 
Mικρόφωνο αναλογίου με εύκαμπτο 

στέλεχος, 
   

A16.1 Ευαισθησία 0.7 mV 85 dB SPL   

A16.2 Μέγιστο επίπεδο ήχου εισόδου 110 dB SPL   

A16.3 Απόκριση Συχνότητας 105 Hz to 15 kHz   

A.17 Ασύρματο σετ πέτου    

A17.1 Ευαισθησία ≤ 3 μV σε 52 dB(A)rms S/N   

A17.2 Προσαρμογή φάσματος ήχου 45 dB   

A17.3 Απόκριση Συχνότητας 50 έως 16,000 Hz (–3 dB)   

A17.4 
Αυτόματη διαχείριση συχνοτήτων και 
συγχρονισμός μέσω απομακρυσμένων 
καναλιών 

ΝΑΙ   

A.18 
Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου με κουμπί 
on/off και mute, 

   

A18.1 Μέγιστο επίπεδο ήχου εισόδου 100 dB for 1% THD   

A18.2 Απόκριση Συχνότητας 80 Hz - 16 kHz   

A18.3 κουμπί on/off  (κουμπί ομιλίας)  ΝΑΙ   

A.19 
Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου με κουμπί 
on/off και mute 

   

A19.1 Μέγιστο επίπεδο ήχου εισόδου 100 dB for 1% THD   

A19.2 Απόκριση Συχνότητας 80 Hz - 16 kHz   

A19.3 Κουμπί on/off (κουμπί ομιλίας) και mute 105 Hz to 15 kHz   

A.20 
Κεντρική Μονάδα Συνεδριακού Συστήματος , 
μονοκαλωδιακού τύπου με Λειτουργία 
override από το μικρόφωνο προέδρου 

   

A.20.1 Αναλογία σήματος προς θόρυβο ≥ 60 dB   

A.20.2 Tροφοδοσία ρεύματος (out) 15 VDC/4.3A   

A.20.3 Τροφοδοσία ρεύματος (in) 100 - 240 VAC/47-53Hz/1.4A max   

A.20.4 Ελάχιστο output level 100 mV   

A.21 
Κονσόλα μίξης 16 καναλιών με είσοδους 10 
Mic / 16 Line 

   

A.21.1 Είσοδοι 

8 είσοδοι  MIC/LINE με Combo 
XLR/Jack, κανάλια 1-8. 
2 είσοδοι MIC/LINE stereo με 
XLR/Jack, κανάλια 9-12. 
2 είσοδοι LINE stereo με RCA/Jack 
κανάλια 13-16 

  

A.21.2 Έξοδοι 
2x XLR balanced /Jack stereo, 4x 
group/jack, 4x Aux/jack, 2x 
monitor/jack, 1x headphones/jack 

  

A.21.3 Φίλτρο 
HPF 80 Hz, 12 dB/oct στα κανάλια 
1-12 

  

A.21.4 Phantom power +48V για όλα τα κανάλια MIC   

A.22 Ασύρματο μικρόφωνο σετ χειρός    

20PROC006821451 2020-06-04



 

~ 63 ~ 

α/α Προδιαγραφή Απαίτηση 
Στοιχεία Προσφοράς 

Κάλυψη Παραπομπή 

A.22.1 Signal-to-noise ratio ≥ 102 dBA   

A.22.2 Ευαισθησία ≤ 3 μV 52 dB A rms   

A.22.3 Χρόνος λειτουργίας 10 ώρες   

A.22.4 Switching bandwidth up to 24 MHz   

 Σύστημα Αυτοματισμού    

A.23 Κεντρική μονάδα αυτοματισμού    

A.23.1 
Κεντρική μονάδα αυτοματισμού  για 
πολλαπλούς ελέγχους συσκευών  

Να υποστηρίζει την ταυτόχρονη 
λειτουργία 9 προγραμμάτων 
LAN control  για συσκευές 
8 θύρες ελέγχου relay 
8 digital inputs I/O 
8 Θύρες infrared/serial 
3 Θύρες  ΡΣ-232 
USB για αποθήκευση 
BACnet/IP  CONTROL 

  

A.23.2 Μνήμη συστήματος  
SDRAM: 512 MB 
Flash: 4 GB 
Αναβάθμιση έως 1TB 

  

A.23.3 Communications 

Να υποστηρίζει : 
Web control 
SNMP 
IOS , Android devices support 

  

A.24 Οθόνη αφής αυτοματσιμού 5''    

A.24.1 Τύπος Απεικόνισης 
LCD TFT 
5 σημείων 

  

A.24.2 Μέγεθος 5 in.   

A.24.3 Ανάλυση 960 x 540 pixels   

A.24.4 Φωτεινότητα 400 nits   

A.24.5 Εύρος θέασης  ± 80° Η, ±80° V   

A.24.6 
Να διαθέτει επιτραπέζια βάση στήριξης του 
ιδίου κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

A.24.7 
Να διαθέτει POE injector του ιδίου 
κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

A.24.8 
Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το 
σύστημα αυτοματισμού  

ΝΑΙ   

A.25 LAPTOP    

A.25.1 CPU 
Intel Core i5-8250U quad-core 
1.6GHz 

  

A.25.2 Graphics Intel HD Graphics 620   

A.25.3 Ram 4GB DDR4 RAM (2133MHz)   

A.25.4 Screen 
15-inch FHD (1920 x 1080) 
antiglare 

  

A.25.5 Storage 500GB 5400rpm HDD   

A.25.6 Ports 
1 x USB Type-C 
1 x DisplayPort 

  

A.26 A3 PRINTER    

A.26.1 Τεχνολογία εκτύπωσης Laser   

A.26.2 Ανάλυση εκτύπωσης 
Black (best): Optical: 600 x 600 
dpi; Optical: 1200 x 1200 dpi 

  

A.26.3 Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας Up to 50,000 pages per month A4   

A.26.4 Printer smart  
4 line LCD, 4 Quick-set button 
Copy 
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α/α Προδιαγραφή Απαίτηση 
Στοιχεία Προσφοράς 

Κάλυψη Παραπομπή 

A.26.5 Ταχύτητα εκτύπωσης 
Black (A4, normal) Up to 23 ppm , 
Black (A4, duplex): Up to 12 ipm , 
Black (A3, normal) Up to 12 ppm 

  

A.26.6 Ταχύτητα αντιγραφής Black (A4): Up to 23 cpm   

A.27 SWITCH Ethernet 1000Base-T 24 PORTS    

A.27.1 Switching capacity 48 gbps   

A.27.2 Switch forwarding rate  35.7(mpps)   

A.27.3 Input voltage of AC 100 - 240 V AC, 50/60 Hz   

A.27.4 Max. power consumption 17 (watt)   

A.27.5 Fanless NAI   

A.28 CAMERA για Video Conference 2 Ποσότητα 1 τεμάχιo   

A.28.1 Resolution 1080p30   

A.28.2  Zoom 12x οπτικό zoom   

A.27.3 Γωνία θέασης ≥ 72°   

A.28.4 Connections 

1x USB 3.0 
1x audio line in 
RS-232 control in-out 
 

  

A.28.5 Βάση οροφής Να είναι του ίδιου κατασκευαστή   

A.28.6 Δυνατότητες  
Noise reduction 
RTSP Protocol 
≥ 250 preset position 

  

A.28.7 
Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με 
τo Video Conference 1 

NAI   

A.29 CODEC Video Conference  2 Ποσότητα 1 τεμάχιo   

A.29.1 

Συσκευή Video Conference για συνδέσεις  
SIP 
H.323 
Skype for Business client  
Wireless presentation 
Υποστήριξη διαδραστικής οθόνης  

ΝΑΙ   

A.29.2 Είσοδοι  
1x USB 3.0 Video 
4x USB 
Digital audio 

  

A.29.3 Έξοδοι  
HDMI 
DP 
USB audio 

  

A.29.4 Υποστήριξη Video  

1080p 30 fps 
H.261 - H.263 - H.263+ - H.263++ 
H.264/AVC/SVC Skype for 
Business) 

  

A.29.5 Υποστήριξη Audio 

AAC.LD (20KHz) 
G.722.1 Annex C (14KHz) 
G.722, G.722.1 (7KHz) 

G.711, G.728. AMR (3G)   G.723.1, 
G.729.  (3.4KHz) 

  

Α.29.9 Skype 
Δυνατότητα άδειας για χρήση 
Skype for 
Business 

  

Α.29.1
0 

Wireless Presentation 
1 χρήστης για ασύρματη 
παρουσίαση (με δυνατότητα έως 
4 χρήστες) 

  

A.30 SPEAKERPHONE  Ποσότητα 2 τεμάχια   

A.30.1 Speakerphone με ενσωματωμένα 3 μικρόφωνα ΝΑΙ   
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α/α Προδιαγραφή Απαίτηση 
Στοιχεία Προσφοράς 

Κάλυψη Παραπομπή 

και ηχείο (1 συσκευή για το Video conference 2) 

A.30.2 

Η κάθε μονάδα να διαθέτει 3 μικρόφωνα 
Να διαθέτει προτεραιότητα του πρώτου 
μικροφώνου που είναι πλησιέστερα στον 
ομιλητή 

ΝΑΙ   

A.30.3 Να διαθέτει Echo cancellation  ΝΑΙ   

A.30.4 
FULL DUPLEX 
Noise cancellation 
ALC 

ΝΑΙ   

A.30.5 Απόκριση συχνότητας ήχου 20Hz-20kHz (+/- 1 db)   

A.30.6 
Να διαθέτει κουμπιά άμεσου ελέγχου  έντασης 
και mute 

ΝΑΙ   

A.30.7 
Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με 
το Video conference 

ΝΑΙ   
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Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

B. ΕΠΙΠΛΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΟΥΣΑΣ       

B.1 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ       

  Γενικά:       

1 

Είναι κάθισμα με αντιπάνικ αναλόγιο στο μπράτσο υψηλής ποιότητας και 
αισθητικής.  

ΝΑΙ     

Για λόγους αισθητικής τα πλαϊνά του καθίσματος πρέπει να είναι ξύλινα 
και να έχουν σχήμα τραπεζίου. Η κλίση της πλάτης πρέπει να είναι ίδια με 
την κλίση της πίσω πλευράς του πλαϊνού ώστε να υπάρχει μία οπτική 
συνέχεια. 

2 

Το κάθισμα να αποτελείται από έδρα, πλάτη και πλαϊνό στήριξης με 
μπράτσο. Μεταξύ δύο διαδοχικών καθισμάτων πρέπει να παρεμβάλλεται 
ένα πλαϊνό στήριξης με μπράτσο ενώ στο τέλος κάθε σειρά να κλείνει με 
ένα επιπλέον τελικό πλαϊνό. ΝΑΙ     

3 Πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί σε ευθείες και καμπύλες σειρές. ΝΑΙ     

4 

Η έδρα πρέπει να αναδιπλώνεται για την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση 
χώρου. 

ΝΑΙ     

Το κάθισμα πρέπει να είναι εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να 
μπορεί να αλλάζει η πλάτη, η έδρα και τα μπράτσα χωρίς να 
καταστρέφονται τα υπόλοιπα μέρη του. 

5 

Τόσο η έδρα όσο και η πλάτη πρέπει να είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με 
τους κανόνες της εργονομίας, χωρίς ακμές ή άλλα σημεία τα οποία να 
επηρεάζουν την άνεση του χρήστη, έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για 
πολύωρη χρήση. ΝΑΙ     

6 Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ΝΑΙ     

  Πλάτη:       

7 

Το σχήμα της πλάτης πρέπει να είναι ορθογώνιο. 

ΝΑΙ     

Η πλάτη να είναι από κόντρα πλακάζ επενδυμένο με καπλαμά οξιάς 
λουστραρισμένο. Το συνολικό πάχος του εμφανούς ξύλινου μέρους να 
είναι γύρω στα 17mm. Να διαθέτει μαξιλάρι από βραδύκαυστη αφρώδη 
μορφοποιημένη πολυουρεθάνη πάχους 5-9 cm το οποίο να φέρει την 
ανατομία του ανθρώπινου σώματος, να είναι προσαρμοσμένο στην πλάτη 
και επενδυμένο με βραδύκαυστο ύφασμα. 

8 

Στο κάτω μέρος της πλάτης εσωτερικά πρέπει να υπάρχει στραντζαριστό 
εξάρτημα διατομής 5cm Χ 2,5cm, 2mm πάχος, το οποίο είναι συνδετικό 
μεταξύ των κάθετων πλαϊνών/ποδιών και της πλάτης. ΝΑΙ     

9 
Στην πλάτη δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμφανής βίδα ή άλλο εμφανές 
εξάρτημα σύνδεσης. ΝΑΙ     

  Έδρα:       

10 

Να είναι κατασκευασμένη από βραδύκαυστο αφρώδες ελαστικό 
διαμορφωμένο με ψυχρή κατεργασία σε ανατομικό σχήμα με εσωτερικό 
μεταλλικό σκελετό.  ΝΑΙ     

11 
Πρέπει διαθέτει εσωτερικά δύο κρυφούς μηχανισμούς ελατηρίων οι οποίοι 
να επιτρέπουν την αυτόματη ανάκλιση της. ΝΑΙ     

12 

Να είναι εξολοκλήρου επενδυμένη με ύφασμα ή εναλλακτικά στο κάτω 
μέρος της να διαθέτει επένδυση από καπλαμά οξιάς με άριστα 
επεξεργασμένη διάτρηση ή άλλη κατεργασία ΝΑΙ     

  Πλαϊνό στήριξης:       

13 

Το πλαϊνό στήριξης ( πόδι) του καθίσματος να είναι κατασκευασμένο από 
ξυλεία οξιάς σε συνδυασμό με μοριοσανίδα ή ινοσανίδα επενδυμένες με 
καπλαμά λουστραρισμένο. Στο κάτω μέρος να υπάρχει ειδική (σχεδόν 
κρυφή) λάμα πάκτωσης εξασφαλίζοντας στο κάθισμα εξαιρετική 
σταθερότητα. Στο επάνω μέρος του πρέπει να φέρει μπράτσο. ΝΑΙ     

14 
Πρέπει να μπορεί να κατασκευαστεί έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί 
σύμφωνα με τις διαφορετικές κλίσεις της κάθε αίθουσας. ΝΑΙ     

  Μπράτσα:       

15 Τα μπράτσα να είναι από μασίφ ξύλο οξιάς ΝΑΙ     

  Αντιπάνικ αναλόγιο:       
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

B. ΕΠΙΠΛΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΟΥΣΑΣ       

  

Το κάθισμα να φέρει αντιπάνικ αναλόγιο πιστοποιημένο για την αντοχή 
του, με επιφάνεια από βραδύκαυστο βακελιτούχο υλικό (HPL) και 
εσωτερικό από κόντρα πλακάζ.  ΝΑΙ     

16 

Ο μηχανισμός του να είναι χαλύβδινος και η επιφάνεια εργασίας να 
στηρίζεται σε αλουμινένιο βραχίονα. Όταν δεν είναι ανοικτό να βρίσκεται 
κρυμμένο στο εσωτερικό του πλαϊνού στήριξης. Το πάχος της γραφίδας να 
είναι 16mm. ΝΑΙ     

  Ύφασμα:       

17 

Το ύφασμα της επένδυσης να είναι από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, 
να έχει βάρος 310gr/m2 (±5%) και να είναι πιστοποιημένο για την αντοχή 
του σε τριβή και την βραδυκαυστότητά του. 

ΝΑΙ     
Το χρώμα θα είναι της επιλογής της Υπηρεσία από χρωματολόγιο το οποίο 
θα προσκομισθεί 

  Πιστοποιητικά:       

  Το κάθισμα πρέπει να διαθέτει:       

18 α)Πιστοποιητικό κατά EN 12727:2016 level 4 για την αντοχή του.  ΝΑΙ     

19 

β)Ειδικά για την έδρα του καθίσματος πιστοποιητικό το οποίο να 
πιστοποιεί ότι δοκιμάστηκε επιπλέον σύμφωνα με το πρότυπο 
EN1728:2016, δοκιμή: EN1728:2012 άρθρο 6.23 "λειτουργία ανάκλησης 
έδρας " και πληροί τις απαιτήσεις για αδιάλειπτη λειτουργία μέχρι 500.000 
κύκλους.   ΝΑΙ     

20 

γ) )Πιστοποιητικά EN 1021-1:2014 και EN 1021-2:2014 για την 
βραδυκαυστότητά του. Τα πιστοποιητικά βραδυκαυστότητας του 
καθίσματος για να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για 
μέτρηση επί καθίσματος ντυμένου με το προσφερόμενο ύφασμα και όχι με 
διαφορετικό. ΝΑΙ     

21 

Το ύφασμα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά βραδυκαυστότητας BS 5852 
και EN 1021-1&2 καθώς και πιστοποιητικό αντοχής σε τριβή κατά BS EN 
14465 για 100.000 κύκλους. ΝΑΙ     

22 
Ο κατασκευαστής για τα είδη της Ομάδας 2 πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 ΝΑΙ     

23 

Δείγμα: Με την τεχνική προσφορά είναι υποχρεωτική η προσκόμιση 
δείγματος του καθίσματος. Το κάθισμα του δείγματος είναι υποχρεωτικό 
να είναι ντυμένο με το προσφερόμενο ύφασμα ΝΑΙ     

24 
Ο προσφέρων έχει λάβει γνώση του των εγκαταστάσεων και των χώρων 
που αφορούν τη συγκεκριμένη προμήθεια (πέραν της Διακήρυξης)  

ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

  Ποσότητα: 160 καθίσματα ΝΑΙ     

  ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛ (ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ)       

25 

Κάθισμα τροχήλατο διευθυντικού τύπου με ψηλή πλάτη και μπράτσα. 

ΝΑΙ     

Να διαθέτει ενιαία πλάτη – έδρα και αμορτισέρ για την ρύθμιση του 
ύψους. 

Το κάθισμα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό RELAX με σταθεροποίηση σε 
πολλαπλές θέσεις κλίσης, ρύθμιση σκληρότητας και λειτουργία anti-shock. 

Ο σκελετός έδρας – πλάτης να είναι από κοντραπλακέ οξιάς με αφρώδη 
μεταβλητής πυκνότητας. 

26 
Η πλάτη – έδρα να είναι επενδυμένες με  δέρμα. Το χρώμα θα είναι της 
επιλογής της υπηρεσίας. ΝΑΙ     

27 Ποσότητα: 5 καθίσματα ΝΑΙ     

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΚΕΤΑΣ       

28 

Η υπάρχουσα μοκέτα θα αντικατασταθεί με μοκέτα η οποία πρέπει να 
είναι 100% naylon και να έχει τa παρακάτω χαρακτηριστικά: 

ΝΑΙ     

Ύψος μοκέτας 9 mm 

Ύψος πέλους 7 mm 

Bάρος μοκέτας 1760 gr/m2 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

B. ΕΠΙΠΛΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΟΥΣΑΣ       

Βάρος πέλους 1085 gr/m2 

Πυκνότητα κόμπων/m2 145000 

Αντοχή στο φως: ≥ 5-6 

Αντοχή στο νερό: ≥ 4-5 

Θερμική αντίσταση: 0,12 m2 K/W 

Ηχομονωτική ικανότητα: 29 DB 

Βραδυκαυστότητα: Cfl-s1 (EN 13501-1) σε πλήρη συγκόλληση 

  Ποσότητα: 230 m2 ΝΑΙ     

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ       

29 

Τα σκίαστρα παραθύρων θα αντικατασταθούν με κουρτίνες από 
βραδύκαυστο ύφασμα με σύνθεση 100 % polyester TREVIRA CS και  βάρος 
τουλάχιστον 380gr/m2.  

ΝΑΙ     Οι κουρτίνες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο μηχανισμό ανάρτησης. 

30 Ποσότητα: 125 m2 ΝΑΙ     

  
ΕΠΙΠΛΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΑΘΟΥΣΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ       

  ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΑΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ       

31 

Είναι κάθισμα σταθερό χωρίς μπράτσα το οποίο εδράζεται σε χαλύβδινη 
βάση τεσσάρων ποδιών. 

ΝΑΙ     

Ο μεταλλικός σκελετός πρέπει να είναι  κατασκευασμένος από σωλήνα 
διαστάσεων Φ 21mm και πάχους 2mm. 

Το εσωτερικό της πλάτης και της έδρας να είναι κατασκευασμένο από 
πρεσσαρισμένα επάλληλα φύλλα οξιάς. Να είναι επενδυμένο με 
πολυουρεθάνη και ντυμένο με ύφασμα. 

31 

Το ύφασμα να είναι το ίδιο με τα καθίσματα της κεντρικής αίθουσας. Το 
χρώμα θα είναι της επιλογής της υπηρεσίας από χρωματολόγιο το οποίο 
θα υποβληθεί. ΝΑΙ     

32 
Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή 
πούδρας. Το χρώμα θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας. ΝΑΙ     

33 Ποσότητα: 20 καθίσματα ΝΑΙ     

  ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ       

34 

Είναι αναδιπλούμενα τραπέζια με επιφάνια εργασίας διάστασης 
140Χ60cm.  

ΝΑΙ     
Πρέπει να είναι φορητά και να μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε 
διάταξη ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης. 

35 
Πρέπει να μπορούν να αναδιπλωθούν όταν δεν χρησιμοποιούνται 
καταλαμβάνοντας τον μικρότερο δυνατό χώρο αποθήκευσης. ΝΑΙ     

36 

Η επιφάνεια εργασίας να είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη 
επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 25mm και τα σόκορα περιμετρικά 
να καλύπτονται από PVC. 

ΝΑΙ     Τα πόδια τους θα πρέπει να είναι μεταλλικά χρωμιωμένα. 

37 Ποσότητα: 10 τραπέζια ΝΑΙ     

  ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ       

37 

Πρέπει να είναι αυτοστήρικτα πάνελ με ειδική επιφάνεια ανάρτησης και 
ροδάκια για εύκολη μετακίνηση. Η διάσταση κάθε πάνελ να είναι από 100 
έως150 cm πλάτος και 200cm ύψος. ΝΑΙ     

39 
Τα διαχωριστικά πάνελ πρέπει να έχουν μεταλλικό σκελετό από προφίλ 
αλουμίνιου σχήματος Π πάχους 5mm. ΝΑΙ     

40 

H επιφάνεια ανάρτησης να είναι κατασκευασμένη από το ειδικό 
ηχοαπορροφητικό υλικό τύπου   «BASOTECT» πάχους 5cm και επενδυμένη 
με αφρώδες και ύφασμα. ΝΑΙ     

41 

Το ηχοαπορροφητικό υλικό πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

ΝΑΙ     

Πυκνότητα (EN ISO 845):    9 +/-1.5  kg/m3 

Μέση τιμή αντοχής συμπίεσης (EN ISO 3386-1): >7 kPa 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

B. ΕΠΙΠΛΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΟΥΣΑΣ       

Αντοχή σε εφελκυσμό (EN ISO 1798):   >120 kPa 

Επιμήκυνση κατά την θραύση (EN ISO 1798) %  >20 

Συμπεριφορά σε φωτιά κατά DIN 4102-1:   B1 

42 
Η θερμική αγωγιμότητα του ηχοαπορροφητικού υλικού είναι σύμφωνα με 
το αντίστοιχο διάγραμμα της διακήρυξης. ΝΑΙ     

43 
Η ηχοαπορρόφηση  του ηχοαπορροφητικού υλικού είναι σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα δύο (2) διαγράμματα της διακήρυξης. ΝΑΙ     

44 

Το ύφασμα πρέπει να είναι 100% πολυεστέρας, να έχει βάρος 250gr/m2 
και να είναι πιστοποιημένο για την αντοχή του σε τριβή στους 150.000 
κύκλους (Martindale) και για την βραδυκαυστότητα του κατά BS EN 1021 – 
1&2.  ΝΑΙ     

45 Ποσότητα: 5 τεμάχια ΝΑΙ     

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ       

46 

Τα σκίαστρα παραθύρων θα αντικατασταθούν με κουρτίνες από 
βραδύκαυστο ύφασμα με σύνθεση 100 % polyester TREVIRA CS και  βάρος 
τουλάχιστον 380gr/m2.  

ΝΑΙ     Οι κουρτίνες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο μηχανισμό ανάρτησης. 

47 
Ποσότητα: 120 m2 (για κουρτίνες ανά παράθυρο) ή 150 m2 (για κουρτίνες 
σε όλο το μήκος) ΝΑΙ     

  ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ       

48 

Είναι θέση εργασίας η οποία αποτελείται από ένα (1) γραφείο με κύρια και 
βοηθητική επιφάνεια εργασίας σε σχήμα Γ, μία (1) συρταρίερα και δύο (2) 
ερμάρια. ΝΑΙ     

49 
Τα ξύλινα μέρη να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα με 
αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. ΝΑΙ     

50 Το γραφείο να διαθέτει 4 μεταλλικά πόδια χρωμιωμένα με ρεγουλατόρους.  ΝΑΙ     

51 

Η κύρια επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 140Χ80cm και πάχος 
30mm.  

ΝΑΙ     

Η βοηθητική επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 100Χ500 και πάχος 
30mm. Να διαθέτει 2 πόδια από την μία πλευρά ενώ από την άλλη να είναι 
συνδεδεμένη με την κύρια επιφάνεια εργασίας.  

52 
Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη, να διαθέτει 3 συρτάρια και μολυβοθήκη 
και να έχει διαστάσεις 40Χ55Χ55cm. ΝΑΙ     

53 

Κάθε ερμάριο να έχει διάσταση 80Χ43Χ203(Υ)cm, να διαθέτει διπλή πόρτα 
κάτω με ένα ράφι εσωτερικά και στο επάνω μέρος ράφια. Ο σκελετός του 
ερμαρίου να έχει πάχος 18mm, τα ράφια να έχουν πάχος 25mm, η πλάτη 
να έχει πάχος 8mm και το καπάκι να έχει πάχος 25mm. ΝΑΙ     

54 Ποσότητα: 1 σετ ΝΑΙ     
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Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Υπηρεσίες Εγκατάστασης    

2 
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 
Παραγράφων του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3 

Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων και του αναγκαίου 
υλικού τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό και το 
λογισμικό του συστήματος και παράδοση στην 
Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ   

4 Πίνακας Υπηρεσιών Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» ΝΑΙ   

5 
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
Παραγράφων του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6 
Εκπαίδευση τουλάχιστον 6 στελεχών για τουλάχιστον 
6 ώρες στη χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού. 

   

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της αναθέτουσας αρχής 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 

____________________________________________ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 

  

20PROC006821451 2020-06-04



 

~ 71 ~ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

Παρατίθεται στη συνέχεια για συμβάσεις κάτω των ορίων, ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με βάση την 
τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,, η οποία ανταποκρίνεται:  

α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της 
σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και  

β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα.  

Το περιεχόμενο του αρχείου ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, και ως αρχείο PDF, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 ως άνω δήλωση αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς 
τη σχετική απάντηση τους.]  

Επισυνάπτεται υπόδειγμα - εντάσσεται και στο σώμα της διακήρυξης και ως ξεχωριστό έντυπο - 
παράρτημα. 

 
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 φορέα  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: ΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ-ΕΣΗΔΗΣ : ΧΧΧΧΧΧΧ 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΧΧΧΧΧΧΧ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΧΧΧΧΧΧ 

- Τηλέφωνο: ΧΧΧΧΧΧΧ 

- Ηλ. ταχυδρομείο: ΧΧΧΧΧΧΧ 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): ΧΧΧΧΧΧΧ 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): ΧΧΧΧΧΧΧ 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ-ΕΣΗΔΗΣ: ΧΧΧΧΧΧΧ 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΧΧΧΧΧΧΧ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: ΧΧΧΧΧΧΧ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): ΧΧΧΧΧΧΧ 

 

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 αρμόδιοι
 
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση

1
; 

 

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 κατάλογο

.
 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

                                                           
1
 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. 
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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 άλλους

2
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του Τμήματος  ή των 
Τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά. 

[Τμήμα ….. ή Τμήματα ……] 

 

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 

[……] 

[……] 

                                                           
2
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος 
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γέννησης εφόσον απαιτείται: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο 
μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο 
και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, 
όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη 
διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 
τους οικονομικούς φορείς. 

 

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

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

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 καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
3
· 

2. δωροδοκία
4
 
5
· 

3. απάτη
6
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
7·

 
5.
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

8
·
 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
 9.

 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου

10
 

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): 

[……][……][……][……] 

                                                           
3
 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). 
4
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

5
 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). 

6
 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. 
7
 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. 

8
 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”. 

9
 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.". 

10
 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 ) 
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Εάν ναι, αναφέρετε: 

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): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)

11
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
12

: [……] 

 

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 ασφάλισης

13
, 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; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

                                                           
11

 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)  

12
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 

...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
13

 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). 
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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 ;

14
 

 

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): 

[……][……][……] 

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 δικαίου

15
; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[…….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις

16
 : 

[] Ναι [] Όχι 

                                                           
14

 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 

15
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 
οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη  
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές  τις περιστάσεις

17
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα

18
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

19
 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
16

 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/7) 

17
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

18
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 

παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
19

 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (όλες οι ενότητες του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει όλα τα παρακάτω του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού 
φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο 
εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για 
ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 
του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ανά Τμήμα ή 
Τμήματα 

Απάντηση: 

1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα 
ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή 
ιδιωτικούς: 

 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

4) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας

20
 το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης για το Τμήμα που 
υποβάλλει προσφορά: 

[....……] 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή 
τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 

  

                                                           
20

 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
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Μέρος V: 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 είμαστε σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέροντα

21
, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν

22. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο …………………, προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στα μέρη ……………….. του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς …………………… 

 

Ημερομηνία/ Τόπος, 

 

 

 

Υπογραφή 

  

                                                           
21

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
22

 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.  

20PROC006821451 2020-06-04



 

~ 83 ~ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

1. - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

2. - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

3. - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Τεχνολογικός Εξοπλισμός (Πίνακας 1)    

2 Εξοπλισμός Επίπλων (Πίνακας 2)    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Το συνολικό προσφερόμενο αντάλλαγμα  για την προμήθεια των ως άνω ειδών και υπηρεσιών ανέρχεται 
σε: 

________________________________________________________________(ολογράφως) 

 

________________________________________________________________(αριθμός) 

Ημερομηνία/ Τόπος, 

 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή) 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αρ. 2.2.2) 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. Κατάστημα……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ) …………Ημερομηνία έκδοσης………………….. ΕΥΡΩ …………………………………. 

Προς: το  Επιμελητήριο Λέσβου  

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

ΕΥΡΩ …………………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ………………..υπέρ της εταιρείας ………………………., με Α.Φ.Μ…………………….και Δ/νση………………….    για    

τη    συμμετοχή    της    στο    διενεργούμενο    διαγωνισμό   του Επιμελητηρίου Λέσβου για το έργο με 

τίτλο ‘Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών 

Εκδηλώσεων’, προϋπολογισθείσας δαπάνης 153.571,17€  με ΦΠΑ, που  χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. διακήρυξή σας, με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …./…./….  Και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 

την …/…./….. 

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

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

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

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

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

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

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

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (αρ. 4.1)  

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. Κατάστημα……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ) …………Ημερομηνία έκδοσης………………….. ΕΥΡΩ …………………………………. 

Προς: το  Επιμελητήριο Λέσβου  

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

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

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

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της 

επιχείρησης………………………………………………………….μεΑ.Φ.Μ……………………,Δ/νση 

…………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 

………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για το έργο με τίτλο ‘Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου 

Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων’, προϋπολογισθείσας δαπάνης 

153.571,17€  με ΦΠΑ, που  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. ……./…………….. διακήρυξή σας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. 

αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής. 

ο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

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

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

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

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

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (αρ. 6.6) 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ…………………  

Προς: το  Επιμελητήριο Λέσβου  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ ΕΥΡΩ…………………………………………….. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ υπέρ της επιχείρησης…………………………………………………………. με 

Α.Φ.Μ……………………, Δ/νση 

…………………………………………………………………… και μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………, 

(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την 

καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό …………………….που αφορά το έργο με τίτλο 

‘Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών 

Εκδηλώσεων’, , που  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συνολικής 

αξίας……………………………..σύμφωνα με τη με αριθμό …………………………διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 

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

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 

να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησή σας σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα είναι διάρκειας ……………………..και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου 

λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση. 

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

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 

οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
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Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (αρ. 4.1) 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ…………………  

Προς: το  Επιμελητήριο Λέσβου  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ ΕΥΡΩ…………………………………………….. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ υπέρ της επιχείρησης…………………………………………………………. με 

Α.Φ.Μ……………………, Δ/νση 

…………………………………………………………………… για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του 20 % της 

συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με 

αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της για εκτέλεση 

του έργου το έργο με τίτλο ‘Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση 

Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων’, που  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον 

ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η 

συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα 

καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών 

άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή 

μας. 

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

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

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

τέλος χαρτοσήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Στη Μυτιλήνη, σήμερα,……………….., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός ……….., που εδρεύει στη 

Μυτιλήνη, οδός …………., νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. ………………, που χάριν συντομίας θα καλείται 

"ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ" ή ‘’ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός 

…………………………………… ΤΚ  ………….,  τηλ.  …………………,   ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ. ……………………………….   

επιχείρηση με την επωνυμία …………………………………………….  που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

……………………………………… και στο εξής, χάριν συντομίας θα καλείται "ΑΝΑΔΟΧΟΣ’’ ή ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ". 

 Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

Β) Την υπ’ αριθ. …………. Διακήρυξη 

Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου 

Δ) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση  του ………………….,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ‘Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου, 

Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων’ που χρηματοδοτείται: 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της 

Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΕΤΑΛ Α.Ε. , Κωδ. ΣΑ 082/1. 

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9916α σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2019 του Φορέα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθ. έργου 2017ΣΕ08210000) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υπομέτρο 19.2 της Πράξης : «Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου 

Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΑΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 836/5-4-2019 

του ΕΠ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 0010905241. Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Τα ανωτέρω, θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 

της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, που 

θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

Το συνολικό τίμημα – αμοιβή του αναδόχου για το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 

των ………………………. ΕΥΡΩ (……….. €), πλέον ο νόμιμος ΦΠΑ, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται οικονομική 

προσφορά του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Για την εκτέλεση του Έργου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

για τα τμήματα του έργου αλλά και για το σύνολό σύμφωνα με τους πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών 

προδιαγραφών. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά το προτεινόμενο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, τις φάσεις αυτού καθώς και τα πακέτα εργασίας που 

απαιτούνται για την υλοποίηση που προτείνει. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€) μετά από προηγούμενη θεώρηση του σχετικού 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής  από την αρμόδια υπηρεσία. (ΆΡΘΡΟ 5.1. ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ) 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και τοποθέτηση και διαπίστωση καλής 

λειτουργίας των υλικών και την κατάθεση σχετικού αιτήματος πληρωμής ή τμηματική πληρωμή που δεν 

μπορεί να υπερβεί τις 3 δόσεις μετά από σχετική πιστοποίηση και παραλαβή του σχετικού τμήματος του 

φυσικού αντικειμένου της σύμβασης.. 

Το αίτημα πληρωμής διαβιβάζεται από το Επιμελητήριο Λέσβου στην ελεγκτική αρχή η οποία πιστοποιεί 

την ορθή και πλήρη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου. 

Το Επιμελητήριο Λέσβου αιτείται με το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος ΟΠΣΑΑ την πληρωμή του μέρους ή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

Σημειώνεται, ότι σε έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, η πληρωμή δύναται να καταβληθεί 

κατά το εγκεκριμένο ποσό του αιτήματος πληρωμής με πίστωση απ’ ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό 

του ανάδοχου του έργου από την αρχή πληρωμής. Σε αυτές τις περιπτώσεις στην αίτηση πληρωμής του 

Επιμελητηρίου Λέσβου προς την αρχή πληρωμής θα πρέπει να αναγράφεται ότι η πληρωμή του ποσού θα 

γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου, ενώ μετά την είσπραξη του ποσού, ο ανάδοχος οφείλει 

να προσκομίσει στο δικαιούχο τη σχετική απόδειξη είσπραξης στο όνομα του δικαιούχου και να 

ενημερώνεται σχετικά η αρχή πληρωμής. 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 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 44 Ν. 4605/2019 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
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αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) 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). 

δ) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 

σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή   τ… …………………….,   ποσού 

……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής 

αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….-201. Σε περίπτωση 

παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

παρατείνεται ανάλογα. 

Η ανωτέρω εγγύηση ισχύει για τον συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου, πλέον τον χρόνο της εγγύησης 

καλής λειτουργίας, δύναται όμως να αντικατασταθεί, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 215 του Ν. 

4412/2016, από «Εγγύηση καλής λειτουργίας», ύψους ίσου προς …………………………..€, μετά την επιτυχή 

διεκπεραίωση της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, στην παρούσα και στην οικονομοτεχνική προσφορά του 

αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο με τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής 

λειτουργίας, εφόσον δεν υφίστανται εκ μέρους του ανεκπλήρωτες συμβατικές υποχρεώσεις. 

Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 του μέρους Β΄ 

της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

Για την καλή λειτουργία του έργου ο ανάδοχος παρέχει περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας …… (..) ετών, 

προσμετρούμενων από την ημερομηνία διενέργειας της προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

αυτού. 

Κατά την ως άνω περίοδο εγγυημένης λειτουργίας ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υπηρεσίες υποστήριξης 

του υλοποιημένου έργου όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Με απόφαση του αρμόδιου για την Διοίκηση οργάνου του Επιμελητηρίου Λέσβου o Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν τήρησε τις 

υποχρεώσεις του ως προς την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του άρθρου 2 της παρούσας,  ή τον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

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, 
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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 

γ) σε περίπτωση παραβίασης τμηματικής προθεσμίας του χρονοδιαγράμματος, εφόσον είναι συνεπής ως 

προς την τμηματική προθεσμία της επόμενης χρονικά φάσης και υπό την προϋπόθεση ότι είναι συνεπής 

ως προς τη συνολική προθεσμία περαίωσης και θέσης σε λειτουργία όλων των τμημάτων  του έργου 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται 

με απόφαση του αρμόδιου για την Διοίκηση οργάνου του Επιμελητηρίου Λέσβου, η οποία υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της τυχόν τμηματικής καταβολής που ήδη χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο.  

Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της καταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 

επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Σε περίπτωση κατά την οποία το έργο περαιωθεί και τεθεί σε λειτουργία μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της 

παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται σε βάρος του Αναδόχου τα πρόστιμα του άρθρου 

207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία 

που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 2ης ΥΠΕ από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους του συμβατικού έργου, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με 

τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016. 

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. 
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Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 

εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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 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. 

Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί 

του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν 

αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά 

το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός 

κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα 

τα μέλη αυτής, σε περίπτωση κοινοπραξίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές  Έργου 

 

η Αναλυτική περιγραφή όπως παρουσιάζεται στη διακήρυξη  

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Υπηρεσίες Εγκατάστασης  

Στα πλαίσια του έργου ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση των 

νέων υποδομών εξοπλισμού χωρίς επιπλέον αμοιβή. 

Συνοπτικά οι απαιτούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν 

η Αναλυτική περιγραφή όπως παρουσιάζεται στη διακήρυξη  

Υπηρεσίες Εγγύησης  Καλής Λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για τον εξοπλισμό που 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Το Χρονικό διάστημα για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης) του εξοπλισμού μετά 

την οριστική παραλαβή του έργου (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας). Ο εξοπλισμός που 

προσφέρεται πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον ____ ( ) χρόνια εγγύησης από τον κατασκευαστή του, και 

να καλύπτεται απαραίτητα κατ’ ελάχιστον από ____τρία ( ) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή 

δωρεάν συντήρησης) από τον ανάδοχο του έργου.  

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. 

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του 

Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά 

του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή. 

Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού. 

Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του 

υλικού. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού η οποία πρέπει να είναι 

πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας των Κέντρων. 

Κατά τη περίοδο της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας θα πρέπει να τηρούνται οι προγραφές ποιότητας 

υπηρεσιών που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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 διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με πρακτική δοκιμασία λειτουργίας του συνόλου του 

προμηθευόμενου εξοπλισμού όπως έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους 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 εξετάσεων και δοκιμών 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. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 

Εντός 30 ημερών  από την ημερομηνία παράδοσης του συνόλου του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 

και της τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία του συνόλου του προμηθευόμενου εξοπλισμού. 

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 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 
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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 καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος, ιδιαίτερα κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο 

μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία 

ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των Μονάδων όπου θα εκτελεσθεί το έργο, του 

προσωπικού τους ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε συναφούς προς την παρούσα πράξη βλάβης ή 

ζημίας που θα προκληθεί, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, με αποκλειστικά δική του μέριμνα 

και δαπάνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

 

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα Σύμβαση δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα αποκλειστικά μεταξύ 

Αναδόχου και Εργοδότη και ουδεμία σχέση δημιουργείται μεταξύ του τελευταίου και προμηθευτών του 

Αναδόχου, οι οποίοι και συνδέονται συμβατικά μόνον με τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Ο ανάδοχος, εφόσον επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 

4412/2016, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του αναδόχου 

και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν 

λόγους ανωτέρας βίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, 

σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη απόφαση του Επιμελητηρίου 

Λέσβου. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο 

20PROC006821451 2020-06-04



 

~ 95 ~ 

που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και 

οικονομική προσφορά του Αναδόχου και γ) τα τεχνικά φυλλάδια των προτεινόμενων ειδών. 

Οι συμβαλλόμενοι δεν μπορούν να εκχωρήσουν ή με άλλο τρόπο μεταβιβάσουν μέρος ή το σύνολο των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη 

γραπτή συναίνεση του άλλου μέρους, 

Σε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και δεν αίρει την παραβίαση αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από 

τη λήψη σχετικής έγγραφης όχλησης του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος θα 

δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα. Λύση της παρούσας Σύμβασης μπορεί να επέλθει και κατόπιν 

νεότερης κοινής συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μεταξύ του εργοδότη και του 

προμηθευτή και αφορά την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ 

και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να 

επιλυθεί φιλικά. Στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί αδύνατο, οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την 

παρούσα σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην 

αρμόδια δικαστήρια Μυτιλήνης. 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. ……………………. 

διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων 

δικαιωμάτων του εργοδότη, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού 

διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων έλαβε ανά ένα (1) αντίγραφο ο 

καθένας. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

  

20PROC006821451 2020-06-04



 

~ 96 ~ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΚΑΤΟΨΗ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ.  

 

Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΤΕΛΕΣΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ. 

Α. ΚΥΡΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
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Β. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της αναθέτουσας αρχής 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 

____________________________________________ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
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