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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Ταχ. ∆/νση: Ανδροµέδας 15 

Ταχ. Κώδικας: 81100 

Πληροφορίες: Ε.Κουρουλή   

e-mail: e.kourouli@pvaigaiou.gov.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Μυτιλήνη,  17/05/2021 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26168/2006 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

(Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΛΠ) ΕΤΟΥΣ 2021, ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2021. 
CPV: 30236000-2 

 

Προϋπολογισµός δαπάνης : €70.000,00 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 17%. 

 

                           ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 
      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ          ΗΜΕΡΑ                   ΩΡΑ 

 

 02/06/2021 Τετάρτη 09:00πµ 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Π.Ε. Λέσβου 

Ανδροµέδας 15 

Μυτιλήνη  

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

1) το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) το Π.∆. 137/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» », όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

3) το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4) το Ν. 2362/95 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους». 

5) το Ν. 2503/97 «περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της  περιφέρειας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6) το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010) Τεύχος Α, «περί ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και 

Ευθύνης». 

7) το Π.∆.80/2016  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

8) το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.04.2012) άρθρο 6, παρ. 14 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 

την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

9) το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

10) την υπ’ αριθµ. Π1/2380 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3400/20-12-2012) «Ρύθµιση των ειδικών θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 
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11) Την αριθ. Αιτήµατος 26/26-02-2021 Βεβαίωση εγγεγραµµένης πίστωσης ποσού 70.000,00€ για την 

διενέργεια διαγωνισµού προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών και φαξ 

κλπ) έτους 2021, για τις ανάγκες των  Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2021 της ΠΕ Λέσβου. 

12) Το µε αριθ. 18085/444/07-04-2021 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρ/κης 

∆ιακυβέρνησης σχετικά µε προδιαγραφές προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογίας πληροφορικής έτους 

2021. 

13) την µε αριθµ. 332/2021(A∆Α:ΡΒΘ07ΛΩ-74Π) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης των όρων της σχετικής ∆ιακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισµού προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ) για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το 

έτος 2021 καθώς και των αναπόσπαστων Παραρτηµάτων αυτού (Α’-Β’-Γ’-∆’-E’). 

14) την µε Αρ. Πρωτ. 25238/2180/12-05-2021 (αρ. εγγραφής 26/26-02-2021 και α/α καταχώρησης 7 

στο Μητρώο ∆εσµεύσεων της Υπηρεσίας) Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικού – 

∆ηµ/κού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, µε Α∆Α: Ω0Ρ57ΛΩ-Σ∆Θ, για την πληρωµή 

δαπάνης ποσού των εβδοµήντα χιλιάδων (70.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 17%, ο οποία θα 

βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις του Ειδ. Φορέα και ΚΑΕ 0072.1723.0001 του προϋπολογισµού του 

οικονοµικού έτους 2021 της Π.Ε. Λέσβου.   

15) την ανάγκη προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ) για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, 

Εκτυπωτών κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου, για το έτος 2021. 

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως  και 

τα παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

 

 

1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

∆ΗΛΩΣΗΣ (Τ.ΕΥ.∆.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»  

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»  

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆΄»  

 

5. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄»  

 

 

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 70.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 17%, ήτοι 

59.829,06€ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2021 και το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόµενης τιµής, ήτοι η χαµηλότερη 

τιµή για το σύνολο των υπό προµήθεια εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών 

κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου. 

 
Για τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης εκδόθηκε η Αρ. Πρωτ. 25238/2180/12-05-2021 (αρ. 

εγγραφής 26/26-02-2021) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε της ∆/νσης Οικονοµικού – ∆ηµοσ/κου 



ΑΔΑ: 6ΒΣΩ7ΛΩ-Β6Χ



 3 

Ελέγχου της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε Α∆Α: Ω0Ρ57ΛΩ-Σ∆Θ και µε α/α 7 

καταχώρηση στο Μητρώο ∆εσµεύσεων της υπηρεσίας. 

 

Η δαπάνη των εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 17% βαρύνει τις 

εγκεκριµένες πιστώσεις του Φορέα  0072, ΚΑΕ 1321.0001 του τακτικού προϋπολογισµού της 

Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το οικονοµικό έτος 2021. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΛΠ) 
 
2.1 Τα υπό προµήθεια είδη εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ), φαίνονται 

στους σχετικούς Πίνακες του Παραρτήµατος Β΄ της παρούσης ∆ιακήρυξης και είναι σύµφωνα µε την 

εισήγηση του Αναπ/τη Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Π.Ε. 

Λέσβου. 

 

ΑΡΘΡΟ  3: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 

3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147Α 2), άρθρο 117. 

 

3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε 

όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα 

∆ιακήρυξη.  

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.  

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης 

ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την ∆ιακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές 

και απορρίπτονται. 

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα 

πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από Επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν 

αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης.  

Η συµµετοχή του στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της 

διακήρυξης εκ µέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο 

τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως τους όρους της παρούσης, εφόσον δεν έχει ασκήσει 

εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή 

έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή  δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισµό, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να 

επαναλάβει αυτόν. 

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των 

στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που  υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, όλα τα µέλη της κοινοπραξίας / ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης 

των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να 

απορρίψει µε αιτιολογηµένη απόφασή της, προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα 
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περιλαµβανόµενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης 

λαµβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης καθώς και για όλους τους 

λοιπούς αναφερόµενους στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, στην 

Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ιστοσελίδα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µια τοπική εφηµερίδα.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης, ή και τυχόν επαναληπτικής 
αυτής, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Η παρούσα διακήρυξη θα αποσταλεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου προς ανάρτηση.  

Η παρούσα διακήρυξη θα αποσταλεί και στο Επιµελητήριο Λέσβου προς ανάρτηση και ενηµέρωση των 

µελών του.  

 

Τα αναλυτικά στοιχεία των όρων της παρούσας διακήρυξης βρίσκονται  σε ηλεκτρονική µορφή στην 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou.gov.gr και συγκεκριµένα στη θέση 

«∆ιαγωνισµοί», στο διαδίκτυο στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» et.diavgeia.gov.gr  ή χορηγούνται από την 

∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Τµήµα Προµηθειών & 

Περιουσίας, 2
ος

  όροφος, Ανδροµέδας 15, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, αρµόδια υπάλληλος Κουρουλή Εριφύλη, 

τηλ 2251353612. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΙΤΗΣΗ -ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  

 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι 

πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων, δικαιούνται να 

ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του 

διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την 

Αναθέτουσα Αρχή, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 

∆ιακήρυξης µέχρι τις  24/05/2021 και ώρα 15:00µ.µ..  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν 

και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν 
από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών, εντός του προαναφερθέντος 

διαστήµατος. Τα ερωτήµατα υποβάλλονται εγγράφως χωρίς να µπορεί κανένας προσφέρων σε 

οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 

Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου, (Ανδροµέδας 15, Μυτιλήνη 

81131, αίθουσα συνεδριάσεων) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων, έτους 2021.  Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών ήτοι µέχρι την 01/06/2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Προσφορές που θα 
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κατατεθούν µετά την καθορισµένη ηµέρα και ώρα που ορίζει η διακήρυξη δεν θα γίνονται δεκτές αλλά 

θα επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαδικασιών Σύναψης 

∆ηµοσίων Συµβάσεων, έτους 2021, θα γίνει την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, ήτοι Τετάρτη 02/06/2021 

και ώρα 09:00 π.µ.. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρα 73, 74 και 75 του Ν.4412/2016) 

 

Για κάθε οικονοµικό φορέα που µετέχει στον διαγωνισµό θα πρέπει να µην συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισµού 1 έως 5 και να πληρούται το κριτήριο επιλογής  6, δηλαδή:  

1. Να µην υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215).  

∆ιευκρίνηση: Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

2. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν 

αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου 



ΑΔΑ: 6ΒΣΩ7ΛΩ-Β6Χ



 6 

είναι εγκατεστηµένος. Οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (όταν ο οικονοµικός φορέας είναι έλληνας πολίτης ή 

έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα).  

 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος.  

∆ιευκρίνιση : Οι ανωτέρω (2) και (3) λόγοι  αποκλεισµού δεν εφαρµόζονται και εποµένως ο οικονοµικός 

φορέας δεν αποκλείεται, όταν 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. 

 

4. Να µην έχει επιβληθεί σε βάρος του µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: 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/∆1632/2011 (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. 

 

5. Να µην έχει διαπράξει παράπτωµα ή αδίκηµα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το 

δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη 

δηµοπρασία)  

 

6. Να διαθέτει την απαιτούµενη καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας, δηλαδή εγγραφή σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται 

στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο εν λόγω 

µητρώο και το αντικείµενο δραστηριότητάς του, σχετικό µε αυτό της παρούσας σύµβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 92 

του Ν. 4412/2016) 

Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς:  
• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα  

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής 
• Ο πλήρης τίτλος της ∆ιακήρυξης και ο αριθµός πρωτοκόλλου αυτής.  
• Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού.  

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.  
 

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς περιέχει τους εξής  (3) σφραγισµένους υποφακέλους:  
 

1. Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής ο οποίος περιέχει  τα σχετικά µε το άρθρο 10 της παρούσης 

διακήρυξης δικαιολογητικά συµµετοχής . 

 

2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος περιέχει την Τεχνική προσφορά. (Παράρτηµα Β΄)  
 

3. Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς ο οποίος περιέχει την Οικονοµική προσφορά (Παράρτηµα Γ΄).  
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Οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 

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). Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό 

τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

µετάφραση στην ελληνική. 

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. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες.  

Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 

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

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

102 του Ν.4412/2016.  

Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούµενες 

εξηγήσεις στην προκαθορισµένη προθεσµία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.  

Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες 
προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι µέχρι την  
30/09/2021. 
 

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλουν στην ελληνική 

γλώσσα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται κατωτέρω:  

 

10.1. Ενηµερωµένο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 

4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε µε την 158/2016 Απόφαση της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016, 

προκειµένου να δηλώσει ότι µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισµού των παρ. 1 έως 5 και ότι πληρείται το κριτήριο επιλογής της παρ. 6 του  άρθρου 7 

της παρούσας διακήρυξης (Υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου όπως  προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά  το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως 

εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης). 

Σε περίπτωση ένωσης, οι φορείς που την αποτελούν υπογράφουν ανάλογα µε τη νοµική τους µορφή 

χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις. Ισχύουν τα οριζόµενα της διευκρίνησης της παρ. 1 του άρθρου 7 της 

παρούσας,).  
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(Να ληφθεί υπόψη  το ΤΕΥ∆ του  Παραρτήµατος  Α΄ της παρούσας διακήρυξης) 
 

10.2. Εγγυητική Συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 της παρούσας, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι 1.196,58€ (χίλια  

εκατό ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά). 

 

Στην περίπτωση ένωσης, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

 

Τα δηµόσια έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά 

έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, που έχουν 
προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί 
από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, άρθρο 2, παρ. α, β). Οι 
υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζονται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και φέρουν 
ηµεροµηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία ανάρτησης της 
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

11.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  τoπoθετoύvται  επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 

περιλαµβάνουν: 

1. Συµπληρωµένους και υπογεγραµµένους από τον συµµετέχοντα, τους Πίνακες του 

Παραρτήµατος Β΄ Τεχνικές Προδιαγραφές. 
2. Τα κάτωθι δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις ζητούµενες υποχρεώσεις των υποψήφιων αναδόχων του 

Παραρτήµατος Β΄ της παρούσης διακήρυξης:  

• Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεκµηριωτικό υλικό για τον εξοπλισµό ή/και το λογισµικό 

(εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ.) σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή 

• Oποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση του 

διαγωνισµού. 

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία του ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
 

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκµηρίωση των απαιτούµενων τεχνικών προδιαγραφών του 

προσφερόµενου εξοπλισµού. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν µε σαφήνεια από τα τεχνικά φυλλάδια 

(prospectus) θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε βεβαιώσεις των κατασκευαστών ή υπεύθυνες δηλώσεις.  

 

Απάντηση που δεν τεκµηριώνεται µε αντίστοιχη παραποµπή, θα θεωρείται ότι δεν πληροί τον σχετικό 

όρο και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του µεγάλου όγκου να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται 
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οικονοµικά στοιχεία.  

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 

 

11.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

Τα οικονοµικά  στοιχεία της προσφοράς  τoπoθετoύvται  επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη :«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου , σύµφωνα µε τα 

περιεχόµενα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ “Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς”,  της ∆ιακήρυξης. 

Η Οικονοµική προσφορά θα είναι υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από τον προσφέροντα και θα 

αναγράφεται η προσφερόµενη τιµή . 

 

Στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται οι επιµέρους τιµές ανά κατηγορία, οι οποίες θα αθροιστούν για 

την διαµόρφωση της χαµηλότερης τιµής που έχει καθοριστεί ως κριτήριο κατακύρωσης.  

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διορθώσεις, προσθήκες. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον 

προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών πρέπει κατά 

τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Άρθρα 100 και 90 του Ν.4412/2016) 

12.1 Η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

12.2 Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής:  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς 

και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το 

αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και φυλάσσονται, προκειµένου να 

αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 

προσφορών.  

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε 

τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο 

ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιµών και κατάταξης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β', οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται.  

12.3 Όλα τα παραπάνω στάδια α, β και γ µπορούν να διενεργηθούν την ηµέρα του διαγωνισµού σε µία 

ενιαία συνεδρίαση.  

12.4 Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µία απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους 

προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το 

άρθρο 127 του Ν.4412/2016 (βλέπε άρθρο 16 της παρούσας).  
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12.5 Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιµες προσφορές (µε την ίδια ακριβώς τιµή) η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. 

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών 

φορέων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – (Άρθρο  102 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 42 του Ν. 4782/2021) 
 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, 

τηρώντας  τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή 

υποψήφιους οικονοµικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκµηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο ΤΕΥ∆, ή όταν 

λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συµπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 

ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκµηρίωση, εντός προθεσµίας όχι µικρότερης των δέκα (10) 

ηµερών και όχι µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης.». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – (Άρθρα 80 και 103 του Ν.4412/2016)  

 

14.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για 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, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο 

Έντυπο  Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 10.1,  της παρούσας διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά 

προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης.  

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

υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 αίτηµα 

προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο 

συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 

χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές.  

14.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, µε την επιφύλαξη 

του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, 

που είχε προσκοµισθεί, εφόσον είχε προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που  

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη  προσφορά βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα  έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 

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

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  

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

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

αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε 

προσκοµισθεί, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που  υπέβαλε 

την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη  προσφορά βάσει των ειδικότερων 

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

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

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

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

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

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και 
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τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, είχε προσκοµισθεί, εφόσον είχε 

προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/2016  η διαδικασία µαταιώνεται.  

14.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 

από την αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµών στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, και τη διαβίβαση του φακέλου 

στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις 

ανωτέρω παραγράφους 14.3, 14.4 ή 14.5,  είτε της κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (του 

άρθρου 105 του Ν.4412/2016).  

14.7 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της παρούσας. 

14.8 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να προσκοµίσει στην 

προθεσµία του άρθρου 14.1 της παρούσας είναι τα εξής  για τα όσα δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο 

Έντυπο  Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 10.1,  

Ι) για την παρ. 1 του άρθ. 7 της παρούσας απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµο 

εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου 

δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί 

των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη 

βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει 

αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί 

αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την 

ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. Το παρόν δικαιολογητικό 

εκδίδεται για τα πρόσωπα που αναφέρονται στη διευκρίνιση του άρθρου 7.1 της παρούσας. 

II) για την παρ.2 του άρθ. 7 της παρούσας, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του 

κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία (θα αφορά την κύρια και την 

επικουρική ασφάλιση),  

IΙΙ) για την παρ.3 του άρθ. 7 της παρούσας, εφόσον ο οικονοµικός φορέας φορολογείται στην Ελλάδα, 

αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο. Σε περίπτωση που ο φορέας δε 

φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του 

γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας 

εγκατάστασής του,  

ΙV) για την παρ.4 του άρθ. 7 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 

Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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 ή αίτησης συµµετοχής. 

V) για την παρ. 5 του άρθ. 7 της παρούσας, πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 

εµπορικά µητρώα που τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή 

Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η 

εγγραφή του στο εν λόγω µητρώο και ο αντικείµενο δραστηριότητάς του, σχετικό µε αυτό της παρούσας 

σύµβασης.  

 

Τα παρόντα δικαιολογητικά σε περίπτωση ένωσης εκδίδονται για κάθε φορέα – µέλος που την 

αποτελούν.   
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Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

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 του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
 

Αν κανένας από τους διαγωνιζοµένους δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά ο διαγωνισµός µαταιώνεται.  

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρµόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι 

στην Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά το άρθρο 18 της 

παρούσας, είτε κατακύρωσης της σύµβασης.  
 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - (άρθρο 105 του Ν.4412/2016)  

 

15.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

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

έχει αποκλεισθεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 

τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λ.π., επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί 

ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 (βλέπε άρθρο 16 της παρούσας).  

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

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

αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και  ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και 

όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 (βλέπε άρθρο 16 της 

παρούσας) και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της 

προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016,  

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου 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, 

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 το 

αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση. 

15.3 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του 

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

ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 17 της 

παρούσας.  

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

υπογράψει το συµφωνητικό µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 
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την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β' 

της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.  

15.5 Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου χωρίς περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση της Περιφέρειας καθώς και χωρίς να µεταβάλλεται η 

συνολική φύση της σύµβασης (άρθρο 132 του Νόµου 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρο 127 του Ν.4412/2016) 

 

16.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 

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

φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται 

µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την 

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

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

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

οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

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

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

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

παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 

σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

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

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

διαδικασίας.  

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

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

προηγούµενης παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά 

τα οριζόµενα στο π.δ.18/1989(Α΄8). 

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

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

προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας. 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (άρθρο 72 του Ν.4412/2016) 

 

Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: 

17.1 «Εγγύηση συµµετοχής», η οποία επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στο 

φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και το ύψος της οποίας καθορίζεται σε συγκεκριµένο 

χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι 1.196,58€ (χίλια εκατό ενενήντα έξι ευρώ και 
πενήντα οκτώ λεπτά). 
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 που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. 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. 
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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 73 έως 78, δεν 

προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

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

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' 

αυτών, και 

γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται. 

Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση  συµµετοχής επιστρέφεται στους 

συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της  προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 

ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης 

ενδικοφανούς  προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το  δικαίωµα 

άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως. 

 

17.2  Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύµβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει. 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. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.  

 

17.3 Οι Εγγυήσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και 

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

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 

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

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα 

που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονοµικό φορέα. 

 

17.4 Οι Εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο 

του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), 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, 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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 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 ή/και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

17.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους. 
 

17.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 18: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 του Ν.4412/2016)  

 

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

µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

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

διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,  

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

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

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

τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,  

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

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

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

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

του περιβάλλοντος.  

Επίσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί –εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- να προβεί στην εφαρµογή 

των παρ.3-5 του ά.106 του Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 203 του Ν.4412/2016) 

 

19.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 

Ν.4412/2016, β) σε περίπτωση που δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 

σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016, γ) στην περίπτωση δηµόσιας 

σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε 

τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και ββ) 

αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

19.2 Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 

όταν:  

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

19.3 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση, η αρµόδια επιτροπή επιβάλλει τις 

προβλεπόµενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. 
19.4 Αποκλείεται η από τον ανάδοχο σε τρίτον εκχώρηση των από την παρούσα προκυπτόντων 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του. 
19.5 Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται 
µόνος αυτός στην αποκατάστασή της. 
 

ΑΡΘΡΟ 20:  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

20.1 Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Η παράδοση τους θα γίνει µε ευθύνη, 

φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να 

παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του 

άρθρου 132 του Ν.4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου 
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οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό 

αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο 

παράδοσης.  

20.2 Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.  

20.3 Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του 

σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή.  

20.4 Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 

των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του 

Ν.4412/2016.  

20.5 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 προµηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος.  

20.6 Ο προµηθευτής 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.  

20.7 Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών κλπ) παρουσιάζονται 

στους πίνακες του Παραρτήµατος Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης 

πρόσκλησης του διαγωνισµού. 

Ο ακριβής τόπος παράδοσης του υπό προµήθεια εξοπλισµού ανά ∆ιεύθυνση παρουσιάζεται στον 

πίνακα  του Παραρτήµατος  ∆΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης διακήρυξης. 

20.8 Η παράδοση-παραλαβή θα συνοδεύεται από ∆ελτίο Αποστολής – Τιµολόγιο Πώλησης και 

πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής ανά ∆/νση της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 

20.9 Οι κυρώσεις που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσµη παράδοση της προµήθειας είναι αυτές που 

ορίζονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.  

20.10 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες Επιτροπές Παραλαβής των 

∆/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε τη σύνταξη 

πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ– ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

21.1 Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας ειδών εξοπλισµού, στον ανάδοχο θα γίνεται τµηµατικά µετά 

την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών εξοπλισµού τεχνολογιών 

πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ) από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής της κάθε ∆ιεύθυνσης, µε 

χρηµατικό ένταλµα σε ευρώ και αφού προσκοµιστούν όλα τα απαιτούµενα νόµιµα δικαιολογητικά. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.  

21.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφόρα η πληρωµή ή του συνόλου του 

συµβατικού αντικειµένου (σύµφωνα µε το άρθρο 219 Ν. 4412/2016) . 

β) Τιµολόγιο του αναδόχου 

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.   

δ)  Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωµή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύµβασης που έχει 

επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

Τα  σχετικά  τιµολόγια  που  θα   υποβάλλονται,  θα   είναι  καθαρογραµµένα  και  θα   ελέγχονται,  ως   

προς  τη διαµόρφωση της τιµής. 

21.3 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α. βαραίνει την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου). Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:                                       

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) επί 
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του οποίου παρακρατείται χαρτόσηµο 3%, επιπλέον ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20%. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, µε την επιφύλαξη της έκδοσης 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία θα ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον χρόνο, τον τρόπο 

και τη διαδικασία κράτησής της καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η εν λόγω κράτηση υπέρ 

Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου που υπολογίζεται µε ποσοστό 20% επί του 

χαρτοσήµου.  

δ) Φόρος εισοδήµατος Ν. 2198/94 άρθρο 24, ποσοστού 4% στο καθαρό ποσό (προ Φ.Π.Α), εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά από γενικούς ή ειδικούς νόµους και διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της σύµβασης ισχύει εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή αυτής.  

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 206 του ν.4412/2016. 

Η προσφερόµενη τιµή θα παραµείνει σταθερή και αµετάβλητη και δεν θα αναπροσαρµόζεται για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
23.1  Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια και PROSPECTUS.  

23.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισµό τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, 

Εκτυπωτών κλπ) µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα 

αρχή.  

23.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει οποιαδήποτε ελαττωµατικό είδος εξοπλισµού 

τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ) από αυτά που αναγράφονται στους Πίνακες του 

Παραρτήµατος Β΄ Τεχνικές Προδιαγραφές, µε δαπάνη του αναδόχου. 

23.4 Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή αντιπροσώπων 

ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες 

υποχρεώσεις. 

23.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε την ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης της  Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ή και κάθε 

τρίτο, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια ∆/νση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

23.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη προµήθεια του εξοπλισµού τεχνολογιών 

πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ), που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) 

ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία .  

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΑΝΑΣΤΟΛΗ -ΛΥΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την εφαρµογή 

µέρους ή του συνόλου της σύµβασης µε έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή ο 

Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή απλά 

προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία έναρξης της καθώς και 

η πιθανολογούµενη διάρκεια της. Από την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος 

απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει / λύσει τη 

σύµβαση µε τον Ανάδοχο µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο 

Ανάδοχος πέραν της αµοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει µέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν 

δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζηµίωση. 

 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της 

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα 

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής 

και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 
 

Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την 

εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 

στην Μυτιλήνη αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. 

 

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προµηθειών καθώς 

και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 
 

                                                                       ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α′′′′ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi

  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΛΕΣΒΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

& ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [5003] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ανδροµέδας 15, Μυτιλήνη, 81100] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Ε.Κουρουλή] 

- Τηλέφωνο: [2251353612] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [e.kourouli@pvaigaiou.gov.gr] 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[www.pvaigaiou.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 

σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Η/Υ, 

ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΛΠ) ΕΤΟΥΣ 2021, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2021, CPV: 30236000-2] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……] 

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

[……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

                                            
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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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

ii 
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ΄ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv

 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 

πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 

µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 

αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 

ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσηµο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ 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:  

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

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
vi

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα 

για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 

ΦΟΡΕΩΝvii
  

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 ΤΕΥ∆ 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. 

 



ΑΔΑ: 6ΒΣΩ7ΛΩ-Β6Χ



 - 24 - 

∆: 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 καταδίκεςviii
 

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix
· 

2. δωροδοκίαx,xi
· 

3. απάτηxii
· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii·

 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 

της τροµοκρατίαςxiv
·
 

6. 
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.

 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi
 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): 

[……][……][……][……]
xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii
: 

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) ∆ιάρκεια 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): 

[……][……][……][……]
xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

[] Ναι [] Όχι  
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να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

 

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; ∆ιευκρινίστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

 

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):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 

ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίουxxv
; 

 

 

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
xxvi

 : 

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: 

- ∆ιευκρινίστε 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
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii
; 

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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[..........……] 
[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού; 

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: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συµφερόντωνxxix

, λόγω της συµµετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 

αναµειχθεί στην προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 

πληµµέλεια
xxxi

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 

σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες 

παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

[] Ναι [] Όχι 
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος 

µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση 

που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, 

ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους 

ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 

επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής
xxxii

; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

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

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxiii

, ο οικονοµικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxiv

, 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
xxxv

: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ηµεροµ

ηνίες 

παραλήπτ

ες 
     

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxxxvi

, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 

έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και 
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα 

µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύµβασης: 

[....……] 
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxxxvii
 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 
από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 

αριθµός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για 

την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίαςxxxviii
 το ακόλουθο τµήµα 

(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 

Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει τα απαιτούµενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν 

αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις 

λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxix
, 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 δωρεάνxl.

 

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

σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... 

[προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 

καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί 
το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας 
προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 

 

Σηµείωση: οι παραποµπές των υποσηµειώσεων βρίσκονται στο τέλος της ∆ιακήρυξης 
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ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

ix
 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). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi
 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). 
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xii

 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. 

xiii
 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. 

xiv
 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”. 

xv
 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.". 

xvi
 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 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 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)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ΄ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii
 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).  

xxiii
 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 
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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  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxiii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxiv
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxv
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxvi
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxvii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xxxviii
 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.  

xxxix
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xl
 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 
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απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
Β1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. Αριθµός Τεµαχίων. 60   

1.2. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

1.3. Τύπος κουτιού  Desktop PC   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. 
Σχετικά µε τον επεξεργαστή ζητούνται τα 
παρακάτω: 

   

2.1.1. 

Τύπος  επεξεργαστή Intel Core≥ i3-9100  
ή ισοδύναµος – (σύµφωνα µε τη Βαθµολογία 
επεξεργαστή κατά το µετροπρόγραµµα 
PassMark -CPU Mark) 

≥ i3   

2.1.2. Συχνότητα λειτουργίας (GHz). ≥3 GHz   

2.1.3. Αριθµός πυρήνων/cpu  ≥ 4   

2.2. 

Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες 
διασύνδεσης (π.χ. USB, παράλληλες, κ.λ.π.) 
µε ελάχιστες απαιτήσεις: 4 External USB 
ports (εκ των οποίων τουλάχιστον 2 
External USB 3.0)  

ΝΑΙ   

2.3. Κεντρική µνήµη RAM ≥ 8 Gb   

2.4. 
Μέγεθος Υποστηριζόµενης µνήµης (GB) , 
χωρίς αντικατάσταση υπάρχουσας µνήµης   

≥ 32GB   

2.5. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου  ≥ 256 GΒ   

2.6. Κάρτα γραφικών: Integrated HD Graphics  ΝΑΙ   

2.7. Έξοδος κάρτας γραφικών VGA και HDMI ΝΑΙ   

2.8. Κύκλωµα Ήχου ΝΑΙ   

2.9. Ηχεία και µικρόφωνο ή Headset ΝΑΙ   

2.10. 10/100/1000 Mbps Ethernet  ΝΑΙ   

2.11. 16x DVD+/-RW Drive  ΝΑΙ   

2.12.

Πληκτρολόγιο συµβατό µε πρότυπο ΕΛΟΤ-
928, µε µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και 
Λατινικών χαρακτήρων (≥ 101 πλήκτρων)  
ίδιου κατασκευαστή µε την κεντρική µονάδα 

ΝΑΙ   

2.13. Optical mouse USB ίδιου κατασκευαστή µε 
την κεντρική µονάδα.  

ΝΑΙ   

2.14. mouse pad  ΝΑΙ   

3. Λειτουργικό Σύστηµα και άλλο Λογισµικό:    

7.

Λειτουργικό σύστηµα : εγκατεστηµένα τα 
Microsoft Windows 10 Professional 64bit 
Ελληνικά ή νεότερο. Να συνοδεύεται από την 
επίσηµη άδεια χρήσης του λειτουργικού και CD 
ή DVD (media) αποκατάστασης(recovery). 

ΝΑΙ   

4. Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήµατος    
4.1. Πιστοποίηση CE. ΝΑΙ   

4.2. 

Όλοι οι προσφερόµενοι Σταθµοί εργασίας θα 
πρέπει να έχουν το ίδιο επακριβώς 
configuration.  

ΝΑΙ   
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5. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού:    

�
Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται από τα τεχνικά 
εγχειρίδια σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή.  

ΝΑΙ   

6. Εγγύηση: ΝΑΙ   

6.1. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης 
από την οριστική παραλαβή, σε έτη. 

≥ 5   

6.2. 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
Εξοπλισµού και του Λογισµικού Συστήµατος. 

ΝΑΙ   

6.3. 

Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και 
ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού 
(συµπεριλαµβανόµενου εργασιών & 
ανταλλακτικών). 

ΝΑΙ   

6.4. 

Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον 
τόπο που είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός 
ON SITE. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά 
από έγκριση του Φορέα, η επισκευή θα µπορεί 
να γίνει σε χώρους του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

 
 

Β2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΟΘΟΝΕΣ 

 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
µοντέλο. 

ΝΑΙ   

1.2. Αριθµός τεµαχίων. 55   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. Επίπεδη οθόνη ΝΑΙ   

2.2. ∆ιαγώνιος ≥ 22’’ ΝΑΙ   

2.3. Μέγιστη ανάλυση ≥ 1920x1080 ΝΑΙ   

2.4. Φωτεινότητα ≥ 250cd ΝΑΙ   

2.5. Αντίθεση ≥ 1,000:1 ΝΑΙ   

2.6. Χρόνος απόκρισης 5ms NAI   

2.7. Συνδεσιµότητα VGA(D-Sub) και HDMI NAI   
3. Γενικές απαιτήσεις    

a. 
Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα καλώδια σύνδεσης 

ΝΑΙ   

4. Εγγύηση:    

4.1 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης 
εγγύησης από την οριστική παραλαβή . 

≥ 3   

4.2 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
εξοπλισµού. 

ΝΑΙ   

4.3 

Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και 
ανωµαλιών λειτουργίας 
(συµπεριλαµβανόµενου εργασιών & 
ανταλλακτικών). 

ΝΑΙ   

 
 

Β.3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΟΘΟΝΕΣ TOUCH SCREEN 

 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.3. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
µοντέλο. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.4. Αριθµός τεµαχίων. 5   

4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.8. Επίπεδη οθόνη ΝΑΙ   

2.9. ∆ιαγώνιος ≥ 17’’ ΝΑΙ   

2.10. Μέγιστη ανάλυση ≥ 1280x1024 ΝΑΙ   

2.11. Φωτεινότητα ≥ 250cd ΝΑΙ   

2.12. Αντίθεση ≥ 1,000:1    

2.13. Χρόνος απόκρισης 5ms NAI   

2.14. Συνδεσιµότητα VGA(D-Sub)  NAI   
3. Γενικές απαιτήσεις    

b. 
Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα καλώδια σύνδεσης 

ΝΑΙ   

4. Εγγύηση:    

4.1 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης 
εγγύησης από την οριστική παραλαβή . 

≥ 3   

4.2 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
εξοπλισµού. 

ΝΑΙ   

4.3 

Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και 
ανωµαλιών λειτουργίας 
(συµπεριλαµβανόµενου εργασιών & 
ανταλλακτικών). 

ΝΑΙ   

 

B.4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (LAPTOP)  

 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

��������Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. Αριθµός Τεµαχίων. 2   

1.2. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

�������� Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. 
Οθόνη: τουλάχιστον 14'' HD TFT ή LED 
ανάλυσης τουλάχιστον 1366x768 

ΝΑΙ   

2.2. 
Σχετικά µε τον επεξεργαστή ζητούνται τα 
παρακάτω: 

   

2.2.1. 

 Τύπος  επεξεργαστή τουλάχιστον Intel 
core i3 1005G1 ή ισοδύναµος – (σύµφωνα 
µε τη Βαθµολογία επεξεργαστή κατά το 
µετροπρόγραµµα PassMark -CPU Mark) 

ΝΑΙ    

2.3. 

Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες 
διασύνδεσης (π.χ. USB, παράλληλες, κ.λ.π.) 
µε ελάχιστες απαιτήσεις: 3 USB ports, 1 x 
VGA ή HDMI, 1 x RJ-45, 1headphone jack 

ΝΑΙ   

2.4. Κεντρική µνήµη RAM ≥ 4 Gb   

2.5. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου SSD ≥ 128 GΒ   

2.6. Κάρτα γραφικών: Integrated HD Graphics  ΝΑΙ   

2.7. Έξοδοι κάρτας γραφικών VGA ή HDMI ΝΑΙ   

2.8. Κύκλωµα Ήχου ΝΑΙ   

2.9. 10/100/1000 Mbps Ethernet  ΝΑΙ   

2.10. 
Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0, , 
Ενσωµατωµένα ηχεία και µικρόφωνο, 
Webcam, SD Card reader 

ΝΑΙ   

2.11. Τσάντα µεταφοράς ΝΑΙ   

�������� Λειτουργικό Σύστηµα και άλλο Λογισµικό:    

����������������
Λειτουργικό σύστηµα : Windows 10 ή 
νεότερο. Γλώσσα: Ελληνικά. Να συνοδεύεται 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

από την επίσηµη άδεια χρήσης του 
λειτουργικού και το CD ή DVD (media) 
εγκατάστασης. 

�������� Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού:    

4.1. 
Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται από τα τεχνικά 
εγχειρίδια σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. 

ΝΑΙ   

4.2. 

Ο προσφερόµενος Εξοπλισµός πρέπει να είναι 
σύγχρονος και να µην υπάρχει ανακοίνωση 
περί αντικατάστασης /απόσυρσης του. 

ΝΑΙ   

�������� Εγγύηση: ΝΑΙ   

5.1. 

Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης 
από την οριστική παραλαβή του Εξοπλισµού 
και Λογισµικού Συστήµατος, σε έτη. 

≥ 1   

5.2. 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
Εξοπλισµού και του Λογισµικού Συστήµατος. 

ΝΑΙ   

5.3. 

Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και 
ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού 
(συµπεριλαµβανόµενου εργασιών & 
ανταλλακτικών). 

ΝΑΙ   

5.4. 

Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον 
τόπο που είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από έγκριση 
του Φορέα, η επισκευή θα µπορεί να γίνει σε 
χώρους του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

 
 
 

B.5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
(Laser Α4) 

 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. Τύπος εκτυπωτή. Ασπρόµαυρος   

1.2. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
µοντέλο. 

ΝΑΙ   

1.3. Αριθµός τεµαχίων. 13   

2.2.2.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. Μέγεθος χαρτιού Α4 ΝΑΙ   

2.2. Μέγιστο µέγεθος χαρτιού  ≥ Α4   

2.3. 
Χωρητικότητα συρταριού τροφοδοσίας 
χαρτιού (φύλλα) 

≥ 250   

2.4. Εκτύπωση διπλής όψης. ΝΑΙ   

2.5. Ανάλυση (dpi)  ≥1200x1200   

2.6. Ταχύτητα εκτύπωσης (draft Α4). 
≥ 40 

σελ/λεπτό 
  

2.7. 
Μέγιστος αριθµός σελίδων ανά µήνα (duty 
cycle)  

≥ 80.000   

2.8. Προσφερόµενη µνήµη εκτυπωτή  ≥  256 ΜΒ   

2.9. Μέγιστη µνήµη  ≥  256 ΜΒ   

2.10. Υποστηριζόµενες Θύρες    

2.10.1.  Θύρα USB  ΝΑΙ   

2.10.2.  Θύρα LAN Ethernet 10/100. ΝΑΙ   

3.3.3.3. Άλλα Χαρακτηριστικά:    

3.1.3.1.3.1.3.1. Υποστήριξη Ελληνικών χαρακτήρων  ΝΑΙ   

3.2. Συµβατός µε PCL6 & Postscript. NAI   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4. Γενικές απαιτήσεις:    

4.1. 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τους οδηγούς 
(drivers) του εκτυπωτή για τα λειτουργικά 
συστήµατα Windows XP, Windows 7, 
windows 10, Windows server 2003. 

ΝΑΙ   

4.2. 
Θα συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης 
της συσκευής και του λογισµικού της. 

ΝΑΙ   

4.3. 
Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας 
και σύνδεσης δεδοµένων. 

ΝΑΙ   

5.5.5.5. Αναλώσιµα: ΝΑΙ   

5.1. 

Ο κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται από 
αναλώσιµα (toner) της κατασκευάστριας 
εταιρείας (αυθεντικό),  πέραν του 
εργοστασιακού, που θα υποστηρίζει 
εκτύπωση τουλάχιστον 6.000σελίδων. 

ΝΑΙ   

5.2. Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του 
προσφερόµενου toner βάση ISO/IEC 19752. 

ΝΑΙ   

5.3. 
Να αναφερθεί ο κωδικός προσφερόµενου 
toner πέραν του εργοστασιακά 
εγκατεστηµένου 

ΝΑΙ   

5.4. Αριθµός των προσφερόµενων toner 
(τεµάχια) 

13   

6.6.6.6. Εγγύηση: ΝΑΙ   

6.1.6.1.6.1.6.1. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης 
εγγύησης από την οριστική παραλαβή του 
Εκτυπωτή, σε έτη. 

≥ 1   

6.2.6.2.6.2.6.2. 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
Εκτυπωτή. 

ΝΑΙ   

6.3.6.3.6.3.6.3. 

Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και 
ανωµαλιών λειτουργίας του εκτυπωτή 
(συµπεριλαµβανόµενου εργασιών & 
ανταλλακτικών). 

ΝΑΙ   

6.4.6.4.6.4.6.4. 

Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται 
στον τόπο που είναι εγκατεστηµένος ο 
εκτυπωτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
µετά από έγκριση του Φορέα, η επισκευή θα 
µπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

 
 

B.6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
(Online Μεταφορών) 

 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. Τύπος εκτυπωτή. 
Ασπρόµαυρος, 

Impact Dot 
Matrix 24 pin 

  

1.2. 
Μοντέλο Compuprint SP40plus µε tractor 
ή ισοδύναµος 

ΝΑΙ   

1.3. Αριθµός τεµαχίων. 4   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1.2.1.2.1.2.1. Μέγεθος χαρτιού Α4 ΝΑΙ   

2.2. 
Υποστηριζόµενες Θύρες Parallel, Serial και 
USB 

ΝΑΙ   

2.3. 
Υποστήριξη εκτύπωσης αδειών 
κυκλοφορίας και διπλωµάτων οδήγησης 

ΝΑΙ   

3. Άλλα Χαρακτηριστικά:    
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1) 
Υποστήριξη προσοµοίωσης µε  IBM 
Proprinter 

ΝΑΙ   

2) Συµβατός µε WindowsXP, Windows 7/8/10 NAI   

4. Γενικές απαιτήσεις:    

�
Θα συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης 
της συσκευής και του λογισµικού της. 

ΝΑΙ   

�
Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας 
και σύνδεσης δεδοµένων. 

ΝΑΙ   

5. Αναλώσιµα: ΝΑΙ   

5.1. 
Ο κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται από 2 
επιπλέον µελανοταινίες,  πέραν της 
εργοστασιακής,  

ΝΑΙ   

5.2. Συνολικός αριθµός των προσφερόµενων 
µελανοταινιών (τεµάχια) 

8   

6. Εγγύηση: ΝΑΙ   

1)1)1)1)  

Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης 
εγγύησης από την οριστική παραλαβή του 
Εκτυπωτή, σε έτη. 

≥ 1   

2)2)2)2)  
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
Εκτυπωτή. 

ΝΑΙ   

3)3)3)3)  

Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών 
και ανωµαλιών λειτουργίας του εκτυπωτή 
(συµπεριλαµβανόµενου εργασιών & 
ανταλλακτικών). 

ΝΑΙ   

4)4)4)4)  

Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται 
στον τόπο που είναι εγκατεστηµένος ο 
εκτυπωτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
µετά από έγκριση του Φορέα, η επισκευή 
θα µπορεί να γίνει σε χώρους του 
Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

 

B.7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΑΡΩΤΩΝ(SCANNER) 

 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. Τύπος συσκευής scanner. 
Flatbed µε 
αυτόµατο 
τροφοδότη 

  

1.2. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
µοντέλο. 

ΝΑΙ   

1.3. Αριθµός τεµαχίων. 10   

2.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

  Μέγεθος χαρτιού Α4 ΝΑΙ   

 
Χωρητικότητα αυτόµατου τροφοδότη χαρτιού 
(φύλλα) 

≥ 40   

 Ταχύτητα σάρωσης (Α4 ασπρόµαυρο). 
≥ 25 

σελ/λεπτό 
  

 Οπτική ανάλυση    ≥≥≥≥600x600dpi   

 Χρώµα βάθος    ≥≥≥≥24bit   

 ∆ιασύνδεση 
High speed 
USB ≥2.0 

port 
  

 Συµβατότητα µε windows XP και νεότερο NAI   

3.  Γενικές απαιτήσεις:    

3.1. Θα συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

της συσκευής και του λογισµικού της. 

3.2. 
Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας 
και σύνδεσης δεδοµένων. 

ΝΑΙ   

4.  Εγγύηση: ΝΑΙ   

•  
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης 
από την οριστική παραλαβή, σε έτη. 

≥ 1   

•  
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία της 
συσκευής. 

ΝΑΙ   

•  

Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και 
ανωµαλιών λειτουργίας του εκτυπωτή 
(συµπεριλαµβανόµενου εργασιών & 
ανταλλακτικών). 

ΝΑΙ   

•  

Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται 
στον τόπο που είναι εγκατεστηµένος ο 
εκτυπωτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά 
από έγκριση του Φορέα, η επισκευή θα 
µπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

 
 
 

B.8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ NAS 

 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
NAI/OXI 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. 
Τύπος συσκευής Backup Device NAS 
(Synology RS819 µε δίσκους 
WD4003FFBX ή ισοδύναµο) 

ΝΑΙ   

1.2. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
µοντέλο. 

ΝΑΙ   

1.3. Αριθµός τεµαχίων. 2   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. RackMount ΝΑΙ   

2.2.  Κεντρική µνήµη RAM   ≥2GB   

2.3. 
Αριθµός σκληρών δίσκων για κάθε συσκευή 
NAS (2 δίσκοι εγκατεστηµένοι σε RAID)  

2   

2.4. Χωρητικότητα δίσκων 
2δίσκοι 
x4TB  

  

2.5. Υποστήριξη Raid ΝΑΙ   

2.6. Τύπος Raid 0.1 ΝΑΙ   

2.7. Υποστήριξη χρηστών Active Directory ΝΑΙ   

2.8. Υποστηριζόµενες Θύρες     

2.9. Θύρα USB 3.0. ≥ 2   

2.10. Θύρα LAN Ethernet  ≥10/100/1000 Mbps ≥ 2   

2.11. ∆υνατότητα Hot-Swap ΝΑΙ   

2.12. Οι δίσκοι να είναι αποκλειστικά για χρήση 
NAS µε δυνατότητα Hot-Swap 

ΝΑΙ   

3. Γενικές απαιτήσεις:    

3.1. 
Θα συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης 
της συσκευής και του λογισµικού της. 

ΝΑΙ   

3.2. 
Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας 
και σύνδεσης δεδοµένων. 

ΝΑΙ   

4. Εγγύηση: ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
NAI/OXI 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης 
από την οριστική παραλαβή, σε έτη. 

≥ 1   

4.2. 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία της 
συσκευής. 

ΝΑΙ   

4.3. 

Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και 
ανωµαλιών λειτουργίας του εκτυπωτή 
(συµπεριλαµβανόµενου εργασιών & 
ανταλλακτικών). 

ΝΑΙ   

 
 

Β.9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΟΙΠΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.
Σύστηµα αδιάλειπτης παροχής 
τροφοδοσίας (UPS) 

   

1.1. Αριθµός Τεµαχίων. 60   

1.2. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
µοντέλο. 

ΝΑΙ   

1.3. Τύπος UPS Line Interactive ΝΑΙ   

1.4. Συνδεσιµότητα USB ΝΑΙ   

1.5. Ισχύς ≥ 650VA ΝΑΙ   

1.6. Έξοδοι σούκο ≥ 2 ΝΑΙ   

1.7. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης 
από την οριστική παραλαβή, σε έτη. 

≥ 1   

2. Λογισµικό    

2.1. Λειτουργικό σύστηµα : Microsoft Windows 10 
Professional 64bit ή νεότερο. Να 
προσφερθεί σε µορφή συνολικής άδεια 
και να συνοδεύεται από την επίσηµη 
άδεια χρήσης του λογισµικού. (OLP NL 
Gov) 

ΝΑΙ 
(8 άδειες) 

  

2.2. Λογισµικό Αυτοµατισµού Γραφείου Microsoft 
Office 2016 ή νεότερο που θα περιλαµβάνει 
Επεξεργασία κειµένου- Word, Λογιστικά 
φύλλα – Excel, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο – 
Outlook, Παρουσιάσεις – Powerpoint . Θα 
πρέπει να έχει Ελληνικό περιβάλλον 
εργασίας και Ελληνικό Ορθογράφο. Να 
προσφερθεί σε µορφή συνολικής άδεια 
και να συνοδεύεται από την επίσηµη 
άδεια χρήσης του λογισµικού. (OLP NL 
Gov) 

ΝΑΙ 
(8 άδειες) 

  

 
 
 

…………………………………. 

(Ηµεροµηνία) 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

   (Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να συµπληρώσουν τα υποδείγµατα 
των παραπάνω «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους 
συµπεριλάβουν στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τους.  
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 
Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκµηρίωση των απαιτούµενων τεχνικών 

προδιαγραφών των προσφερόµενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν µε 
σαφήνεια από τα prospectus να τεκµηριώνονται µε βεβαιώσεις των κατασκευαστών.  

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να συµπληρώσουν τα υποδείγµατα των παραπάνω 
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους συµπεριλάβουν στον 
φάκελο της προσφοράς τους.  
 
Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθµός (που σηµαίνει 

υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση) τότε η 

αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούµενη ως 

απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα πρόσκληση  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα 

αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

Προσφορά. Σηµειώνεται ότι, αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη 

απάντηση είναι προαιρετική. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε ενότητα της Τεχνικής 

Προσφοράς η οποία θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου 

διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές εγκατάστασης και υποστήριξης ή υπεύθυνες 

δηλώσεις κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία 

των Πινάκων Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, 

κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο, θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη 

συµφωνία ή υπερκάλυψη και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. A1.18). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ′′′′ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΜΕ ∆ΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ∆.Τ.Ε.Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 

          ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ      

      
                     Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  

                     ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

                           Τµήµα Προµηθειών  & Περιουσίας                               

                            Ανδροµέδας 15, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη                                                            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ Τιμή Μονάδος Συνολική Αξία 

1 

Η/Υ (Κεντρική μονάδα, Πληκτρολόγιο, Optical 

mouse, mouse pad, headset, Windows) 

 

60   

2 Οθόνες   55   

3 Οθόνες  Touch screen  5   

4 

Φορητός Η/Υ Laptop (με Windows + τσάντα 

μεταφοράς)  2   

5 Εκτυπωτής Δικτυακός Laser Α4   13   

5.α 

Προσφερόμενα αναλώσιμα, πέραν των 

εργοστασιακών  13   

6 Εκτυπωτής online  Μεταφορών   4   

6.α 

Προσφερόμενα αναλώσιμα, πέραν των 

εργοστασιακών  8   

7 Σαρωτές (Scanner)  10   

8 Δικτυακή Συσκευή Αποθήκευσης NAS  2   

9.α UPS  60   

9.β 

Άδειες Microsoft Windows 10 Professional 64bit 

ή νεότερο (OLP NL Gov)  8   

9.γ 

Άδειες Office Standard 2016 ή νεότερο (OLP NL 

Gov)  8   

  

   

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ:   

  

   

Ποσοστό ΦΠΑ:   

  

   

Συνολικό Ποσό ΦΠΑ:   

  

   

Συνολική Αξία με ΦΠΑ:   
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Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
 
 
 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: 6ΒΣΩ7ΛΩ-Β6Χ



 

 - 54 - 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆′′′′ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
 
 
 

α/α Ταχ. Διεύθυνση Υπηρεσία Η/Υ Οθόνες UPS Εκτυπωτές  Σαρωτές NAS Laptop 

  Κουντουριώτη 1 Κεντρικό κτίριο 8 10 8 2 8   2 

  Ανδρομέδας 15 Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 3 2 3         

  Ανδρομέδας 15 Δ/νση Οικονομικού -Δημοσιονομικού Ελέγχου  2 2 2         

  Καραντώνη 2 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 10 8 10 4       

  Παγανή Δ/νση Κτηνιατρικής  4 4 4 2       

  Ανδρομέδας 15 Δ/νση Βιομηχανίας 3 2 3 1       

  Ανδρομέδας 15 Δ/νση Εμπορίου 3 2 3 1       

  Βουρνάζων 2 Δ/νση Τουρισμού 1 1 1         

  Βοστάνη 2 Δ/νση Τεχνικών Έργων 3 3 3         

  Βοστάνη 4 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Λέσβου 7 5 7 2   1   

  Βουρνάζων 2 Δ/νση Δημόσιας Υγείας 5 5 5 1   1   

  Ανδρομέδας 15 Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας 1 1 1         

    Δ/νση Β'θμιας εκπαίδευση Ν.Λέσβου 10 10 10   2    

    Σύνολα: 60 55 60 13 10 2 2 

   60 55 60 13 10 2 2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε′′′′ 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

               
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
Σύµβαση προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών κλπ) 
έτους 2021, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισµού   70.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

 
Στη Μυτιλήνη σήµερα …………………, ηµέρα ………………., οι υπογράφοντες, την παρούσα 
αφενός το Ν.Π.∆.∆. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, Π. Κουντουριώτη 
1, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη, µε Α.Φ.Μ. 997817101 & ∆.Ο.Υ. Μυτιλήνης, και εκπροσωπείται 
νόµιµα από την κ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, και 
αφετέρου ο/η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία 
……………….  µε την επωνυµία «……………………………………………..» µε δ.τ. 
«…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθµός), Τ.Κ. ……, τηλ. 
…………….., φαξ ……………, µε Α.Φ.Μ. ……………….. & ∆.Ο.Υ. …………………. και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ. …………………….. (ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου), 
που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος», σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας και µε το 
από ………….. Πρακτικό του ∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), συµφώνησαν και έκαναν 
αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. …../2021 (Α∆Α:………………) Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατακυρώθηκε στον ανάδοχο 
«…………………………» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσµα του συνοπτικού διαγωνισµού 
προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών κλπ) έτους 2021, για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, (η µε αρ. πρωτ. ……/……/…-….-2021 διακήρυξη), και στην τιµή της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, δηλαδή η 
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χαµηλότερη τιµή, ήτοι ………………………………………… ευρώ (…… €) πλέον Φ.Π.Α 17%. 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των …………………………………………….. ευρώ 
(………….€) συµπεριλαµβανοµένου  17% Φ.Π.Α..                      
 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 
υπογράφουν την σύµβαση αυτή µε τους ακόλουθους όρους: 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  
 
Η παρούσα σύµβαση αφορά στην προµήθεια εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, 
εκτυπωτών  κλπ) για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, από τον ανάδοχο, όπως ακριβώς περιγράφεται στην οικονοµική και τεχνική προσφορά του 
αναδόχου. 
 
Η παράδοση της προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών κλπ) θα γίνει 
εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της παρούσης, σε χώρους που θα του 
υποδειχθούν από τις Υπηρεσίες, µε ευθύνη και τα έξοδα µεταφοράς εις βάρος του αναδόχου, ως η 
Τεχνική και Οικονοµική προσφορά του και πάντοτε σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της υπ΄αριθ. ……………….      ∆ιακήρυξης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο εξοπλισµός τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών κλπ) θα πωληθεί και µεταβιβασθεί στο 
Ν.Π.∆.∆ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Π.Ε. Λέσβου, κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή και 
απολύτως ελεύθερα από κάθε βάρος, δασµό, φόρο, χρέος, κατάσχεση και κάθε διένεξη, φιλονικία ή 
υποχρέωση από τον ανάδοχο. 
Η τιµή µονάδος που έχει προσφερθεί για κάθε είδος, όπως αναγράφεται στο συνηµµένο Πίνακα 
Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος Γ΄ της υπ΄αριθ. ……………….      ∆ιακήρυξης, θα είναι 
δεσµευτική µέχρι την λήξη της σύµβασης. 
Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του 
αντίτιµου του εξοπλισµού που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του. 
Για πράξεις αµέλειας ή δόλου του προσωπικού του έχει ακέραια την ευθύνη ο ανάδοχος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Η παράδοση τους θα γίνει µε ευθύνη, 
φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να 
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό 
αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου, γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό 
χρόνο παράδοσης.  
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.  
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Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήµατος του αναδόχου.  
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη 
παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης 
του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του 
Ν.4412/2016.  
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.  
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.  
Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών και φαξ κλπ) 
παρουσιάζονται στους πίνακες  του Παραρτήµατος  Β΄ της υπ΄αριθ. ……………….      ∆ιακήρυξης , οι 
οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης σύµβασης. 
Ο ακριβής τόπος παράδοσης του υπό προµήθεια εξοπλισµού ανά ∆ιεύθυνση παρουσιάζεται στον 
πίνακα  του Παραρτήµατος  ∆΄ της ανωτέρω διακήρυξης.  
Η παράδοση-παραλαβή θα συνοδεύεται από ∆ελτίο Αποστολής – Τιµολόγιο Πώλησης και 
πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής ανά ∆/νση της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
Οι κυρώσεις που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσµη παράδοση της προµήθειας είναι αυτές που ορίζονται 
στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες Επιτροπές Παραλαβής των ∆/νσεων 
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι προδιαγραφές της προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών και φαξ 
κλπ) καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τις προδιαγραφές του υπ΄αριθ. 
……../……../…..-…..-2021 συνοπτικού  διαγωνισµού καθώς και την προσφορά του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Πληρωµή -Κρατήσεις-Φόροι 

 
Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών στον ανάδοχο θα γίνει  τµηµατικά µετά την 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και 
αφού προσκοµιστούν όλα τα απαιτούµενα νόµιµα δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του 
συµβατικού αντικειµένου (σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.4412/2016). 
β)  Τιµολόγιο του αναδόχου. 
γ)  Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο 
σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
Τα  σχετικά  τιµολόγια  που  θα   υποβάλλονται, θα είναι  καθαρογραµµένα και θα ελέγχονται,  
ως προς τη διαµόρφωση της τιµής.  
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α. βαραίνει την Περιφέρεια 
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Βορείου Αιγαίου), της προµήθειας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύµβασης.  
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) 
επί του οποίου παρακρατείται χαρτόσηµο 3%, επιπλέον ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20%. 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4412/2016, µε την επιφύλαξη της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία θα 
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησής της καθώς και 
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. 
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η εν λόγω κράτηση 
υπέρ Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου που υπολογίζεται µε ποσοστό 
20% επί του χαρτοσήµου.  
δ) Φόρος εισοδήµατος Ν. 2198/94 άρθρο 24 ποσοστού 4% στο καθαρό ποσό (προ Φ.Π.Α), 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από γενικούς ή ειδικούς νόµους και διατάξεις. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  
 
Για τις ανάγκες της παρούσας σύµβασης εκδόθηκε η Αρ. Πρωτ. ……/…../…-….-2021 (αρ. – 
ηµερ. εγγραφής …../…-…-2021) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε της ∆/νσης Οικονοµικού 
– ∆ηµοσ/κου Ελέγχου της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε Α∆Α: ……….-….  
και µε α/α … καταχώρηση στο Μητρώο ∆εσµεύσεων της υπηρεσίας. 
 
Η δαπάνη των εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 17% 
βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις του Φορέα  0072, ΚΑΕ 1321.0001 του τακτικού 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το 
οικονοµικό έτος 2021. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισµό τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, 
Εκτυπωτών κλπ) µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη κατόπιν συνεννόησης µε την 
αναθέτουσα αρχή.  
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει οποιαδήποτε ελαττωµατικό είδος εξοπλισµού 
τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ) από αυτά που αναγράφονται στους Πίνακες 
του Παραρτήµατος Β΄ Τεχνικές Προδιαγραφές, µε δαπάνη του αναδόχου. 
- Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή 
αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, 
που θα χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει 
καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις. 
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε την ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης της  Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ή και 
κάθε τρίτο, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια ∆/νση της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου. 
-Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη προµήθεια του εξοπλισµού τεχνολογιών 
πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ), που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 
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Για την καλή εκτέλεση της προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών 
κλπ) έτους 2021, για τις ανάγκες των  Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατετέθη από τον ανάδοχο η µε αριθµό ……………………… 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, απεριορίστου ισχύος, της ……………….. 
Τράπεζας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύµβαση θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, 
ήτοι  …../…./2021. 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, β) έχει εκδοθεί 
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από 
γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 
εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστηµα της 
παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.  
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.  
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή.  
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη 
παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης 
του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του 
Ν.4412/2016.  
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 προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος.  
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτό στηρίζεται, όπως προσφορά 
και απόφαση ανάθεσης εκτός από κατάδηλα σφάλµατα ή παραδροµές. 
Η προσφερόµενη τιµή θα παραµείνει σταθερή και αµετάβλητη και δεν θα αναπροσαρµόζεται για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει το δικαίωµα στην περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι για τους 
οποίους συνάπτεται αυτή η σύµβαση, π.χ. λόγοι ανωτέρας βίας, να διακόψει τη σύµβαση µετά από 
έγκαιρη ειδοποίηση του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή και ∆ιευθύνσεων, ή υπαγωγής τους σε άλλο 
Φορέα εκτός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή 
µερικώς η ανάγκη προµήθειας του εξοπλισµού του αναδόχου της οποίας αφορά η παρούσα ∆/ξη, 
οπότε στην περίπτωση αυτή η προµήθεια διακόπτεται µε Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.  
Τέλος ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας 
Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.   
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ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

 
Κάθε διαφορά που αφορά την ερµηνεία και την εκτέλεση της Σύµβασης θα επιλύεται από τα αρµόδια 
δικαστήρια.  
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, η προσφορά, η 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016, τα οριζόµενα στην 
αριθ………………………………..διακήρυξη και τους όρους προσφοράς (τεχνική και οικονοµική) του 
αναδόχου. 
 
Για κάθε ζήτηµα που δεν καθορίζεται µε σαφήνεια στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ηµέρα 
υπογραφής της παρούσας. 
 
Αρµόδια δικαστήρια για την σύµβαση είναι αυτά της Μυτιλήνης. 
 
 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συµβαλλόµενους και 
υπογράφτηκε και από τους δύο. 
 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  

 

Για την Περιφέρεια Βορείου   Αιγαίου Για τον ανάδοχο 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

  

  

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 
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Υποσηµειώσεις ΤΕΥ∆, Παραρτήµατος Α΄ 
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