
 1 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Π.Ε. ΧΙΟΥ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

 

Ταχ. ∆/νση: Πολυτεχνείου 1 

Ταχ. Κώδικας: 82131 

Πληροφορίες: Παναγ. Παπασπανούδης 

Τηλέφωνο: 2271350519  

Fax: 2271350551 

e-mail: p.papaspanoudis@chios.pvaigaiou.gov.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Χίος,  9/6/2017 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2672 

 

 

∆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 ΦΑΞ ΚΛΠ) ΕΤΟΥΣ 2017, ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

CPV: 30236000-2 

 

Προϋπολογισµός δαπάνης : 59.451,21€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 17%. 

 

                          ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ          ΗΜΕΡΑ                   ΩΡΑ 

7/7/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:30 π.µ. 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Π.Ε. Χίου 

Πολυτεχνείου 1 
Χίος 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2017 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

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

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

3) την µε αριθ.91846/23-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου 

(ΦΕΚ 4281/Β΄/30-12-2016), σχετικά µε έγκριση τροποποίησης Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας  

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

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». 

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

7) τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α 227/6-12-2016) σχετικά µε τροποποιήσεις 

διατάξεων του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 

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

9) το Π.∆.113/15-11-2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

10) 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». 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

12) 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». 

13) Το µε αριθ. 2235/10-05-2017 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Χίου, σχετικά µε 

προδιαγραφές προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2017 

14) Την υπ΄αριθ. 2146/10-05-2017 Βεβαίωση εγγεγραµµένης πίστωσης ποσού 39.970,71€ στον ΚΑΕ 1723, 

καθώς και την υπ΄αριθ. 2150/10-05-2017 Βεβαίωση εγγεγραµµένης πίστωσης ποσού 19.480,50€ στον ΚΑΕ 
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1713,  για την διενέργεια διαγωνισµού προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών 

και φαξ κλπ) έτους 2017, για τις ανάγκες των  Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 της ΠΕ Χίου.   

15) την µε Αριθµ. 504/2017 (A∆Α: ΨΡΤΣ7ΛΩ-ΣΨΥ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης δαπάνης ποσού 50.813,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 59.451,21€  

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, από τον Φορέα 2072, ΚΑΕ 1723.0001 και ΚΑΕ 1713.0001 του τακτικού 
Προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και την έγκριση των όρων της σχετικής ∆ιακήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών και 

φαξ κλπ) έτους 2017, για τις ανάγκες των  Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου καθώς και των αναπόσπαστων Παραρτηµάτων της (Α, Β, Γ, ∆ & Ε΄). 

16) Την µε Αρ. Πρωτ. 27975/Χ-Ο∆Ε763/31-5-2017 µε  Α∆Α: ΨΑΣΕ7ΛΩ-ΖΝ7)  Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικού – ∆ηµοσ/κου Ελέγχου  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης 

δέσµευσης πίστωσης 39.970,71€  από τον Φορέα 2072 και ΚΑΕ 17230001, καθώς και την µε Αρ. Πρωτ. 

28117/Χ-Ο∆Ε765/31-5-2017 µε  Α∆Α: 6ΗΨ37ΛΩ-ΥΞ4)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆/νσης 

Οικονοµικού – ∆ηµοσ/κου Ελέγχου  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης δέσµευσης πίστωσης 

19.480,50€  από τον Φορέα 2072 και ΚΑΕ και 1713.0001. 
 

 

 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, 

εκτυπωτών και φαξ κλπ) έτους 2017, για τις ανάγκες των  Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

 

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 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆΄» 

5. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄»  

 

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 50.813,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 59.451,21€ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 17% και αποτελείται από δύο (2) Οµάδες την Οµάδα Α΄ και την Οµάδα Β΄ 

Οι Οµάδες του διαγωνισµού όπως αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ είναι οι εξής: 

•••• ΟΜΑ∆Α Α΄: προϋπολογισµού 34.163,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ή 39.970,71€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

•••• ΟΜΑ∆Α Β΄: προϋπολογισµού 16.650,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ή 19.480,50€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 

 

και το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά 

της προσφερόµενης τιµής συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για το σύνολο της κάθε Οµάδας. Ο κάθε 
ενδιαφερόµενος µπορεί να δώσει προσφορά για περισσότερες από µία Οµάδα. 

 

Η δαπάνη των 50.813,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 59.451,21€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 17%, βαρύνει τον Φορέα 

2072, ΚΑΕ 1723.0001 και ΚΑΕ 1713.0001 του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. Αρ. Πρωτ. 27975/Χ-Ο∆Ε763/31-5-2017 µε  Α∆Α: 

ΨΑΣΕ7ΛΩ-ΖΝ7)  που καταχωρήθηκε µε α/α 2, στο Μητρώο ∆εσµεύσεων της Υπηρεσίας και µε την Αρ. Πρωτ. 

28117/Χ-Ο∆Ε765/31-5-2017 µε  Α∆Α: 6ΗΨ37ΛΩ-ΥΞ4) που καταχωρήθηκε µε α/α 1, στο Μητρώο 

∆εσµεύσεων της Υπηρεσίας,  Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικού – ∆ηµοσ/κου 

Ελέγχου  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
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ΑΡΘΡΟ  2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 

2.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

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

 

2.2 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 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. Απορρίπτονται οι προσφορές που δεν έχουν τιµή σε όλα τα προσφερόµενα είδη της Οµάδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ∆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 Χίου προς ανάρτηση και ενηµέρωση των µελών του.  

 

Τα αναλυτικά στοιχεία των όρων της παρούσας διακήρυξης βρίσκονται  σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα 
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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 Χίου, Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας, Ισόγειο, Πολυτεχνείου 1, 

ΤΚ 82131, Χίος, αρµόδιος υπάλληλος Παπασπανούδης Παναγιώτης, τηλ 2271350519 και fax 2271350551. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 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 16/6/2017 και ώρα 12:00.  

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 (επιστολή ή fax) 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 5 ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

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

Ενότητας Χίου της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου, (Πολυτεχνείου 1, Χίος 82131, 2
ος 
όροφος, αίθουσα 

συνεδριάσεων) ενώπιον της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών και διαδικασιών 

∆ιαπραγµάτευσης. Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - 

Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 

ήτοι µέχρι την 6/7/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00. Προσφορές που θα 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 Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών και 

διαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης θα γίνει την επόµενη εργάσιµη, ήτοι Παρασκευή, 7/7/2017 και ώρα 09:30π.µ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 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 4 και να πληρούται το κριτήριο επιλογής  5, δηλαδή:  

1. Να µην υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη 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 
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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 παρούσα υποχρέωση σε περίπτωση φυσικού προσώπου αφορά το φυσικό πρόσωπο. Η 

υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά 

ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές και ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 

και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση ένωσης, η υποχρέωση αφορά τους φορείς που την 

αποτελούν κατά την έννοια των παραπάνω.  

 

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 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.  

4. 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)  

 

5. 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 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 92 του Ν. 

4412/2016) 

Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, δακτυλογραφηµένες 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς 

όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη 

"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα.  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς 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 9 της παρούσης 

διακήρυξης δικαιολογητικά συµµετοχής . 

 

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

17PROC006305403 2017-06-09

ΑΔΑ: ΩΒΨ27ΛΩ-8ΧΧ



 6 

 

3. Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς ο οποίος περιέχει την Οικονοµική προσφορά (Παράρτηµα Γ΄).  
 

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. 

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.  

Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 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 6/11/2017. 

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 9 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

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

πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται κατωτέρω:  

 

9.1. 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 4 και ότι πληρείται το κριτήριο επιλογής της παρ. 5 του  άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης 

(Υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου. 

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 6 της παρούσας,) 

(Παράρτηµα Α΄) 
9.2.  τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, ως εξής: 

i) Για τα φυσικά πρόσωπα, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή ισοδύναµου εγγράφου. 

ii) Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν το καταστατικό ίδρυσης, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ µε την αναλυτική 

ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριµήνου. Οι Ε.Π.Ε., ΙΚΕ και Α.Ε. 

οφείλουν να καταθέσουν ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ µε την αναλυτική ισχύουσα 

εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριµήνου. 

iii) Οι ενώσεις, τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των φορέων που την αποτελούν. 

9.3.  παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους, δηλαδή στην 

περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε.. Ι.Κ.Ε. & Ε.Π.Ε εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής 

ενώ στην περίπτωση Α.Ε. η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης γίνεται µε την απόφαση του ∆.Σ. 

9.4. σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), απόσπασµα πρακτικού περί έγκρισης συµµετοχής στον παρόντα 

διαγωνισµό και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης σε µέλος του ∆.Σ. ή σε τρίτο πρόσωπο. 
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9.5.  σε περίπτωση ένωσης, δήλωση ή ιδιωτικό συµφωνητικό στο οποίο θα προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 

της συµµετοχής του κάθε µέλους –φορέα (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) καθώς 

και ο εκπρόσωπος – συντονιστής της. 

9.6. σε περίπτωση συνεταιρισµού, βεβαίωση αρµόδιας αρχής για τη νόµιµη λειτουργία του. 

 

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 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

 

10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η τεχνική προσφορά πρέπει είναι σύµφωνη µε τα περιεχόµενα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ Τεχνικές 
Προδιαγραφές,  της ∆ιακήρυξης.  

 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- τεκµηριωτικό υλικό για τον εξοπλισµό ή/και το λογισµικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.) σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική µορφή 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και 

απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση του διαγωνισµού. 

- Συµπληρωµένους του πίνακες τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήµατος Β. 

 

 

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. 

 

 

10.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η οικονοµική προσφορά πρέπει είναι σύµφωνη µε τα περιεχόµενα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄, για κάθε 

Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς ανά ΟΜΑ∆Α,  της ∆ιακήρυξης.  

Οι τιµές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το 

υπό προµήθεια είδος ή υπηρεσία. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής 

προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".  

Η τελική προσφερόµενη τιµή ανά οµάδα θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ. Ο πολλαπλασιασµός της 

προσφερόµενης τιµής ανά είδος επί της ποσότητας αποτελεί την συνολική προσφορά για το είδος. Το άθροισµα 

των προσφεροµένων τιµών της οµάδας για κάθε ένα από τα είδη αποτελεί την συνολική οικονοµική προσφορά 

του συµµετέχοντος για την οµάδα. Επισηµαίνεται ότι για κάθε είδος της οµάδας θα πρέπει να αναγράφεται 

υποχρεωτικά η προσφερόµενη τιµή, διαφορετικά η προσφορά στο σύνολο της για κάθε οµάδα θα απορρίπτεται. 

Οι τιµές, ανά ΟΜΑ∆Α ειδών, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ .  

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν τιµή σε όλα τα προσφερόµενα είδη της Οµάδας. 

Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να δώσει προσφορά για περισσότερες από µία Οµάδα. 
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Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ 

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

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

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 5 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.  

11.2 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.  

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

συνεδρίαση.  

11.4 Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε 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 15 της παρούσας)  

11.5 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 12 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – (Άρθρο  102 του Ν.4412/2016) 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 

έχουν υποβάλει ή το περιεχόµενο της τεχνικής και οικονοµικής τους προσφοράς  µέσα σε εύλογη προθεσµία, η 

οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε  διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.  

Για τις περιπτώσεις διευκρινίσεων/συµπληρώσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών η συµπλήρωση αφορά 

µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και 

σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές 

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

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

σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α  ́ 74), 

µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα 

έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση 

ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
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Για την περίπτωση διευκρινίσεων τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς αυτές χορηγούνται µόνον αν υπάρχουν 

ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα 

που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 

αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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

13.1 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 δεκαπέντε 

(15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 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 τις Υ.∆. της παρ.9.1  του άρθρου 9,  της παρούσας διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά 

προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ή αποστέλλεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια 

επιτροπή.  

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

παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την 

ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ηµέρες.  

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

ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 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, 

τότε εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των παρ.3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.  

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

αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµών και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική 

Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 

µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) 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).  

13.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν.  

13.6 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να προσκοµίσει στην προθεσµία του 

άρθρου 13.1 της παρούσας είναι τα εξής  για τα όσα δηλώθηκαν στην Υ.∆.. του άρθρου 9.1.,  

Ι) για την παρ.2 του άρθ. 6 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 6.1 της παρούσας. 

II) για την παρ.2 του άρθ. 6 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. 6 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.5 του άρθ. 6 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 

17PROC006305403 2017-06-09

ΑΔΑ: ΩΒΨ27ΛΩ-8ΧΧ



 10 

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.   

 

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 17 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. 

 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, 

κατά τα οριζόµενα στην παρούσα.  

 

Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως. Η απόφαση κατακύρωσης δεν 

παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 

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

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 105 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 14 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 105 του Ν.4412/2016)  

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

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί 

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 (βλέπε άρθρο 15 της 

παρούσας).  

14.2 Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί 

να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 της 

παρούσας.  

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

το συµφωνητικό µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του 

Ν.4412/2016.  

14.4 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 του Περιφέρειας καθώς και χωρίς να µεταβάλλεται η συνολική φύση 

της σύµβασης (άρθρο 132 του Νόµου 4412/2016) 

 

Άρθρο 15: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρο 127 του Ν.4412/2016) 

15.1 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. Για την 

άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
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15.2 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, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

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 από το αποφασίζον διοικητικό όργανο  

 

 

Άρθρο 16: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (άρθρο 72 του Ν.4412/2016) 

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

16.1 «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, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι για την ΟΜΑ∆Α Α΄ 684,00€ (εξακόσια ογδόντα τέσσερα 

ευρώ) και για την ΟΜΑ∆Α Β΄ 333,00€ (τριακόσια τριάντα τρία ευρώ). 

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. 

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. 

 

16.2  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.  

 

16.3 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται 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. 

16.4 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει 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 
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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 ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία 

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

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθµό ή/και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

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

προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους. 
 

16.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 17: 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 

 

Άρθρο 18: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 203 του Ν.4412/2016) 

18.1 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. 

18.2 Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά την 

περίπτωση γ ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωση του. Η τασσόµενη προθεσµία 

πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) 

ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, 

κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας 

συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη 

συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους 

που οδήγησαν σε αυτήν. 
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18.3 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.  

18.4 Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις της παρ.4 το 

ά.203 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 19: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ (άρθρα 206 και 208 του 

Ν.4412/2016) 

19.1 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 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.  

19.2 Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 

στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.  

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

αιτήµατος του προµηθευτή.  

19.4 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.  

19.5 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.  

19.6 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.  

19.7 Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών και φαξ 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. 

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

παράδοσης-παραλαβής ανά ∆/νση της Περιφερειακής Ενότητας Χίου 

19.9 Οι κυρώσεις που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσµη παράδοση της προµήθειας είναι αυτές που ορίζονται στο 

άρθρο 207 του Ν.4412/2016.  

19.10 Τα προσφερόµενα είδη θα εγκατασταθούν στις Υπηρεσίες σύµφωνα µε τον πίνακα του Παραρτήµατος ∆΄ 

και θα διαπιστωθεί επιτόπου η καλή λειτουργία τους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των πινάκων του 

Παραρτήµατος Β΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης, σε συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφορικής. 

19.11 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται  από τις αρµόδιες Επιτροπές Παραλαβής των ∆/νσεων της 

Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής, µετά την σύµφωνη γνώµη της επιτροπής παραλαβής του Τµήµατος Πληροφορικής της 

Π.Ε. Χίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 20  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ– ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

20.1 Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας 

µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του 

Ν.4412/2016.  

20.2 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των ειδών, την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας 
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Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (όπως αντικαταστάθηκε το έβδοµο εδάφιο του άρθρου 4 παρ.3 του 

Ν.4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος και κάθε νόµιµη κράτηση. 

Ο Φ.Π.Α. βαραίνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

20.3 Η σύµβαση θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για εξήντα  (60) ηµερολογιακές ηµέρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 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 22 ΑΝΑΣΤΟΛΗ -ΛΥΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

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 Εταιρείας και η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 ∆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  

 
 

                                                           ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α′′′′ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
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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 ΧΙΟΥ, 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ] 

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

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πολυτεχνείου 1, Χίος, 82131] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Παναγιώτης Παπασπανούδης] 

- Τηλέφωνο: [2271350519] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [p.papaspanoudis@chios.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 ΦΑΞ ΚΛΠ) ΕΤΟΥΣ 2017, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. 

ΧΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, CPV: 30236000-2] 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……] 

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

- 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 
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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 επιχείρησηiii; 

 

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

Ν.4412/2016: 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, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος V.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
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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, 

ενότητα Α  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:  

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.  

[     ]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. 
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∆: 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 τελεσίδικη 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 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[     ] Ναι [     ] Όχι  

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  

 

 

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

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……]  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 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 

περιστάσειςxxvii  

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 σύµβασηςxxx; 

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: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

[    ] Ναι [    ] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α και  Α 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):  

[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 

οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[      ] Ναι [     ] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 

και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xxxiii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xxxiv. 

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β′′′′ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
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Α1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Intel Core≥ i3) 
(ΟΜΑ∆Α Α΄) 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    
1.1. Αριθµός Τεµαχίων. 29   

1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο. ΝΑΙ   

1.3. Τύπος κουτιού  
Midi ή 
Micro 
Tower 

  

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. Σχετικά µε τον επεξεργαστή ζητούνται τα παρακάτω:    

2.1.1. 

Τύπος  επεξεργαστή Intel Core≥ i3 3,60GHz ή 
ισοδύναµος – (σύµφωνα µε τη Βαθµολογία 

επεξεργαστή κατά το µετροπρόγραµµα PassMark -
CPU Mark) 

≥ i3   

2.1.2. Συχνότητα λειτουργίας (GHz). ≥3,60 GHz   

2.1.3. Αριθµός πυρήνων/cpu  ≥ 2   

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 1 External USB 3.0)  

ΝΑΙ   

2.3. Κεντρική µνήµη RAM ≥ 4 Gb   

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

≥ 8GB   

2.5. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου  ≥ 500 GΒ   

2.6. Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου  ≥ 7200 rpm   

2.7. Κάρτα γραφικών: Integrated HD Graphics  ΝΑΙ   

2.8. Έξοδος κάρτας γραφικών VGA ΝΑΙ   

2.9. Κύκλωµα Ήχου ΝΑΙ   

2.10. Ηχεία ΝΑΙ   

2.11. 10/100/1000 Mbps Ethernet  ΝΑΙ   

2.12. 16x DVD+/-RW Drive  ΝΑΙ   

2.13. 
Πληκτρολόγιο συµβατό µε πρότυπο ΕΛΟΤ-928, µε 

µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών 
χαρακτήρων (≥ 101 πλήκτρων)  

ΝΑΙ   

2.14. Optical mouse USB.  ΝΑΙ   

2.15. mouse pad  ΝΑΙ   

3. 
Λειτουργικό Σύστηµα Η/Υ και Λογισµικό 
Antivirus 

   

3.1. 

Λειτουργικό σύστηµα : εγκατεστηµένα τα Microsoft 
Windows 7 GR Professional 64bit ή νεότερο, να 

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

ΝΑΙ 
(29 άδειες) 

  

3.2. 

Λογισµικό Antivirus που θα έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά προστασίας: Antivirus, AntiSpam, 
Online Shield και firewall µε άδεια χρήσης για 
τουλάχιστον 2 χρόνια. 

ΝΑΙ 
(29 άδειες) 

  

4. Οθόνη    

4.1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   
4.2. Αριθµός τεµαχίων 17   
4.3. LCD/TFT ή LED ΝΑΙ   

4.4. ∆ιαγώνιος ≥ 18,5’’ ΝΑΙ   
4.5. Μέγιστη ανάλυση ≥ 1366x768 ΝΑΙ   
4.6. Φωτεινότητα ≥ 200cd ΝΑΙ   

4.7. Αντίθεση static ≥ 700:1 ΝΑΙ   
4.8. Χρόνος απόκρισης 5ms ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5. Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήµατος    

5.1. Πιστοποίηση CE. ΝΑΙ   

5.2. 
Όλοι οι προσφερόµενοι Σταθµοί εργασίας θα πρέπει 
να έχουν το ίδιο επακριβώς configuration.  

ΝΑΙ   

6. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού:    

6.1. 
Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται από τα τεχνικά 
εγχειρίδια σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή.  

ΝΑΙ   

6.2. 
Ο προσφερόµενος Εξοπλισµός πρέπει να είναι 
σύγχρονος και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης /απόσυρσης του. 

ΝΑΙ   

7. Εγγύηση: ΝΑΙ   

6.1. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από 
την οριστική παραλαβή του Εξοπλισµού και 
Λογισµικού Συστήµατος, σε έτη. 

≥ 3   

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. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από έγκριση του 
Φορέα, η επισκευή θα µπορεί να γίνει σε χώρους 
του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

 

Α2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Intel Core≥ i5) 
(ΟΜΑ∆Α Α΄) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. Αριθµός Τεµαχίων. 5   

1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο. ΝΑΙ   

1.3. Τύπος κουτιού  Full Tower   

2. 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. 
Σχετικά µε τον επεξεργαστή ζητούνται τα 
παρακάτω: 

   

2.2. 

Τύπος  επεξεργαστή Intel Core≥ i5 6600 ή 
ισοδύναµος – (σύµφωνα µε τη Βαθµολογία 
επεξεργαστή κατά το µετροπρόγραµµα PassMark -
CPU Mark) 

≥ i5   

2.3. Συχνότητα λειτουργίας (GHz). ≥3,30 GHz   

2.4. Αριθµός πυρήνων/cpu  ≥ 4   

2.5. 

Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης 
(π.χ. USB, παράλληλες, κ.λ.π.) µε ελάχιστες 
απαιτήσεις: 4 External USB ports (εκ των οποίων 
τουλάχιστον 1 External USB 3.0)  

ΝΑΙ   

2.6. Κεντρική µνήµη RAM ≥ 16 Gb   
2.7. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου HDD ≥ 1 TΒ   
2.8. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου SSD ≥ 240 GB   

2.9. Κάρτα γραφικών µε µνήµη ≥2GB  ΝΑΙ   
2.10. Κύκλωµα Ήχου 7.1 ΝΑΙ   
2.11. Ηχεία ΝΑΙ   

2.12. 10/100/1000 Mbps Ethernet  ΝΑΙ   
2.13. 16x DVD+/-RW Drive  ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.14.
Πληκτρολόγιο συµβατό µε πρότυπο ΕΛΟΤ-928, µε 
µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών 
χαρακτήρων (≥ 101 πλήκτρων)  

ΝΑΙ   

2.15. Optical mouse USB.  ΝΑΙ   
2.16. mouse pad  ΝΑΙ   

3. 
Λειτουργικό Σύστηµα και Λογισµικό Antivirus:    

3.1. 

Λειτουργικό σύστηµα : εγκατεστηµένα τα Microsoft 
Windows 7 Professional GR 64bit ή νεότερο. Να 
συνοδεύεται από την επίσηµη άδεια χρήσης του 
λειτουργικού και το CD ή DVD (media) 
εγκατάστασης. 

ΝΑΙ 
(5 άδειες) 

  

3.2. 

Λογισµικό Antivirus που θα έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά προστασίας: Antivirus, AntiSpam, 
Online Shield και firewall µε άδεια χρήσης για 
τουλάχιστον 2 χρόνια. 

ΝΑΙ 
(5 άδειες) 

  

4. 
Οθόνη    

4.1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   
4.2. Αριθµός Τεµαχίων. 3   

4.3. LCD/TFT ή LED ΝΑΙ   
4.4. ∆ιαγώνιος ≥ 21’’ ΝΑΙ   
4.5. Μέγιστη ανάλυση ≥ 1920x1080 ΝΑΙ   

4.6. Φωτεινότητα ≥ 200cd ΝΑΙ   
4.7. Αντίθεση static ≥ 1000:1 ΝΑΙ   
4.8. Χρόνος απόκρισης 5ms ΝΑΙ   

4.9. Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήµατος    
4.10. Πιστοποίηση CE. ΝΑΙ   

4.11.
Όλοι οι προσφερόµενοι Σταθµοί εργασίας θα 
πρέπει να έχουν το ίδιο επακριβώς configuration.  

ΝΑΙ   

5. 
Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού:    

5.1. 
Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται από τα τεχνικά 
εγχειρίδια σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή.  

ΝΑΙ   

5.2. 
Ο προσφερόµενος Εξοπλισµός πρέπει να είναι 
σύγχρονος και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης /απόσυρσης του. 

ΝΑΙ   

6. 
Εγγύηση: ΝΑΙ   

6.1. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από 
την οριστική παραλαβή του Εξοπλισµού και 
Λογισµικού Συστήµατος, σε έτη. 

≥ 3   

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. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από έγκριση του 
Φορέα, η επισκευή θα µπορεί να γίνει σε χώρους 
του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

 
Α3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SWITCH) (ΟΜΑ∆Α Α΄) 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. Αριθµός Τεµαχίων. 2   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.2. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο του 
Switch. 

ΝΑΙ   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. Πόρτες 10/100 ≥ 24   

2.2. Τοποθετηση σε Rack ΝΑΙ   
3. Άλλα Χαρακτηριστικά:    

3.1. ∆ιαχείριση µέσω web διαπεφής ΝΑΙ   

3.2. 
Με δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της 
δικτυακής κίνησης 

ΝΑΙ   

3.3. ασφάλεια SSL/SSH ΝΑΙ   

4. Γενικές απαιτήσεις:    

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

ΝΑΙ   

4.2. Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας. ΝΑΙ   

4.3. 
Ο προσφερόµενος Εξοπλισµός πρέπει να είναι 
σύγχρονος και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης /απόσυρσης του. 

ΝΑΙ   

5. Εγγύηση:    

5.1. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από 
την οριστική παραλαβή του, σε έτη. 

≥ 2   

5.2. 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
εξοπλισµού. 

ΝΑΙ   

5.3. 

Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και 
ανωµαλιών λειτουργίας του 
(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   

 
 

Α4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ∆ικτυακής Συσκευής Αποθήκευσης NAS (ΟΜΑ∆Α Α΄) 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

NAI/OXI 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. Τύπος συσκευής Backup Device NAS 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   ≥1GB   

2.3. 
Αριθµός σκληρών δίσκων για κάθε συσκευή NAS 
(2 δίσκοι εγκατεστηµένοι σε RAID και 1 δίσκος 
εφεδρικός)  

3   

2.4. Χωρητικότητα δίσκων 
3δίσκοι 

x3TB  
  

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 2.0. ≥ 1   

2.10. Θύρα USB 3.0. ≥ 1   

2.11. Θύρα LAN Ethernet  ≥10/100/1000 Mbps ≥ 2   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
NAI/OXI 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.12. ∆υνατότητα Hot-Swap ΝΑΙ   

2.13. 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   

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   

 
 

Α5.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (WebServer) 
(ΟΜΑ∆Α Α΄) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    
1.1. Αριθµός Τεµαχίων. 1   

1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο. ΝΑΙ   

1.3. Τύπος κουτιού  Tower (4U)   
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. 
Σχετικά µε τον επεξεργαστή ζητούνται τα 
παρακάτω: 

   

2.2. 

Τύπος  επεξεργαστή Processor Intel® Xeon® 
E5-2620 v4 (8 core, 2.1 GHz, 20MB, 85W) ή 
ισοδύναµος – (σύµφωνα µε τη Βαθµολογία 
επεξεργαστή κατά το µετροπρόγραµµα PassMark 
-CPU Mark) 

NAI   

2.3. Συχνότητα λειτουργίας (GHz). ≥2,1 GHz   

2.4. Αριθµός πυρήνων/cpu  ≥ 8   

2.5. 

Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης 
(π.χ. USB, παράλληλες, κ.λ.π.) µε ελάχιστες 
απαιτήσεις: 4 External USB ports (εκ των 
οποίων τουλάχιστον 1 External USB 3.0)  

ΝΑΙ   

2.6. Κεντρική µνήµη RAM 

≥  8GB (1x8GB) 
Single Rank x8 

DDR4-2400 CAS-
17-17-17 

  

2.7. 

Μέγεθος Υποστηριζόµενης µνήµης (GB) ≥ 8 
DIMM slots 
Maximum Capacity (LRDIMM) 128GB (8 x 16GB 
LRDIMM @2133MHz) 
Maximum Capacity (RDIMM) 256GB (8 x 32GB 
RDIMM @2133MHz) 

ΝΑΙ   

2.8. 

Χωρητικότητα σκληρών δίσκων  
3 σκληροί δίσκοι Hot Plug 
≥  3x 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 
Midline  

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.9. 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά 
Hard Drive Bays 4 Hot plug LFF SAS/SATA HDD 
bays; upgradable to 8 
Maximum Internal Storage Hot Plug LFF 
SAS/SATA 64TB 8x8TB Non Hot Plug LFF SATA 
16TB 4x4TB 
Hot Plug LFF SATA SSD 15.36TB 8x1.92TB 

ΝΑΙ   

2.10. 

Έξοδος κάρτας γραφικών VGA Graphics Integrated Matrox G200 video standard 

ΝΑΙ   

2.11. 
10/100/1000 Mbps Ethernet  Network Broadcom 5717C0 Dual-port 1Gb 

ΝΑΙ   

2.12. 16x DVD+/-RW Drive  ΝΑΙ   

2.13. 
Πληκτρολόγιο συµβατό µε πρότυπο ΕΛΟΤ-928, 
µε µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών 
χαρακτήρων (≥ 101 πλήκτρων)  

ΝΑΙ   

2.14. Optical mouse USB.  ΝΑΙ   

2.15. mouse pad  ΝΑΙ   

3. 

Λοιπά χαρακτηριστικά 
Storage Controller HP Dynamic Smart Array B140i 
controller (RAID 0/1/1+0/5) SATA Only 
Management HPE iLO (Firmware HPE iLO4 2.0 or 
later) 2GB NAND 
Power Supply 350 Watt Non Hot Plug 
Interfaces 1x video, 2x Network RJ-45, 1GbE 
Optional Port x HPE iLO Remote 
Management Network Port, 1x Micro SD slot, 5x 
USB 3.0, 3x USB2.0 

ΝΑΙ   

4. Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήµατος    

4.1. Πιστοποίηση CE. ΝΑΙ   

5. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού:    

5.1. 
Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται από τα τεχνικά 
εγχειρίδια σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή.  

ΝΑΙ   

5.2. 
Ο προσφερόµενος Εξοπλισµός πρέπει να είναι 
σύγχρονος και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης /απόσυρσης του. 

ΝΑΙ   

6. Εγγύηση: ΝΑΙ   

6.1. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από 
την οριστική παραλαβή του Εξοπλισµού και 
Λογισµικού Συστήµατος, σε έτη. 

≥ 3   

6.2. 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
Εξοπλισµού. 

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. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από έγκριση του 
Φορέα, η επισκευή θα µπορεί να γίνει σε χώρους 
του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

 
 

Α6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (LAPTOP) (ΟΜΑ∆Α Α΄) 
 Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    
1.1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο. ΝΑΙ   
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 Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.2. Αριθµός Τεµαχίων. 1   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. 

Μέγεθος Οθόνης τουλάχιστον: 13.3'' 
Ανάλυση Οθόνης τουλάχιστον:1366 x 768 
Τύπος Οθόνης:LED-Backlit Antiglare Display 

ΝΑΙ   

2.2. Σχετικά µε τον επεξεργαστή ζητούνται τα παρακάτω:    

2.2.1. 
Τύπος Επεξεργαστή: Intel Core i3 - 7100U ή ισοδύναµος – 
(σύµφωνα µε τη Βαθµολογία επεξεργαστή κατά το 
µετροπρόγραµµα PassMark -CPU Mark) 

ΝΑΙ    

2.2.2. Συχνότητα λειτουργίας  ≥ 2,4 GHz   

2.2.3. Αριθµός πυρήνων/cpu  ≥ 2   

2.2.4. µνήµη cache  ≥ 3 MB   

2.3. 

Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης (π.χ. USB, 
παράλληλες, κ.λ.π.) µε ελάχιστες απαιτήσεις: Αριθµός 
Εισόδων USB 2.0 :1 
Αριθµός Εισόδων USB 3.0: 1 
Έξοδος : HDMI  
Εξοδος : VGA  

ΝΑΙ   

2.4. Κεντρική µνήµη RAM ≥ 4 GB ΝΑΙ   

2.5. 

Μέγιστη Επέκταση Μνήµης: 16 GB 
Τύπος Μνήµης: DDR4 
Συχνότητα Μνήµης: 2133 MHz 

ΝΑΙ   

2.6. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 500 GΒ ΝΑΙ   

2.7. Ταχύτητα Σκληρών ∆ίσκων: 7200 Rpm   

2.8. Τύπος Σκληρών ∆ίσκων: SATA ΝΑΙ   

2.9. Κάρτα γραφικών:  Intel HD 620 ΝΑΙ   

2.10. Κύκλωµα Ήχου ΝΑΙ   

2.11. Ηχεία ΝΑΙ   

2.12. Ethernet  10/100/1000 Mbps  ΝΑΙ   

2.13. 

Ασύρµατη ∆ικτύωση 
Τύπος Ασύρµατης ∆ικτύωσης: 802.11ac 
Bluetooth: Bluetooth 4.2 
Ενσωµατωµένα ηχεία και µικρόφωνο, Webcam, SD Card 
reader 

ΝΑΙ   

3. Λειτουργικό Σύστηµα και άλλο Λογισµικό:    

3.1. 

Λειτουργικό Σύστηµα: Windows 10 Pro (64bit). Να 
συνοδεύεται από την επίσηµη άδεια χρήσης του λειτουργικού 
και το CD ή DVD (media) εγκατάστασης. 

ΝΑΙ   

3.2. 

Λογισµικό Antivirus που θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά 
προστασίας: Antivirus, AntiSpam, Online Shield και firewall µε 
άδεια χρήσης για τουλάχιστον 2 χρόνια. 

ΝΑΙ   

4. 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   

5. 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   
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 Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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   

 
 
 
 

Α7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Λοιπού Εξοπλισµού (ΟΜΑ∆Α Α΄) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Εξωτερικοί Σκληροί ∆ίσκοι usb    

1.1. Αριθµός τεµαχίων. 3   

1.2. 
Εξωτερικός σκληρός δίσκος 1TB 2.5" –  
USB 2.0 /USB 3.0 

ΝΑΙ   

1.3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   

1.4. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από 
την οριστική παραλαβή, σε έτη. 

≥ 1   

2. Σκληροί ∆ίσκοι SATA    

2.1. Αριθµός τεµαχίων. 15   

2.2. 
Σκληρός ∆ίσκος SerialATA III τουλάχιστον 500GB 
3,5" 7200 RPM 

ΝΑΙ   

2.3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   

2.4. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από 
την οριστική παραλαβή, σε έτη. 

≥ 1   

3. Λειτουργικό Σύστηµα για Η/Υ    

3.1. Αριθµός Τεµαχίων (άδειες) 15   

3.2. Λειτουργικό σύστηµα : Microsoft Windows 7 
Professional GR 32bit. Να συνοδεύεται από την 

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

ΝΑΙ 
 

  

4. Πακέτα Λογισµικού Γραφείου    

4.1. Αριθµός Τεµαχίων (άδειες) 15   

4.2. Λογισµικό Αυτοµατισµού Γραφείου Microsoft 
Office 2013 GR 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 συνοδεύεται από την επίσηµη 
άδεια χρήσης του λειτουργικού και το CD ή DVD 
(media) εγκατάστασης. 

ΝΑΙ 
 

  

5. Κάρτες γραφικών    

5.1. Αριθµός τεµαχίων. 6   

5.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   

5.3. Interface PCI Express x16 2.0 ΝΑΙ   

5.4. Χωρητικότητα Μνήµης ≥1 GB ΝΑΙ   

5.5. Μέγιστη Ανάλυση 2560x1600 pixels  ΝΑΙ   

5.6. Συνδεσιµότητα 
    HDMI, VGA (D-Sub), DVI-D 

ΝΑΙ   

17PROC006305403 2017-06-09

ΑΔΑ: ΩΒΨ27ΛΩ-8ΧΧ



 38 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
6. Μνήµες DDR2-SDRAM DIMM 2GB    

6.1. Μνήµες DDR2-SDRAM DIMM 2GB, 
τυποποιηµένες µονάδες 240 ακίδων, συµβατές µε 
PC2-5300 667 MHZ 

ΝΑΙ   

6.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   

6.3. Αριθµός τεµαχίων. 16   

6.4. Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από 
την οριστική παραλαβή σε έτη. 

≥ 1   

7. Τροφοδοτικά    

7.1. Ισχύς ≥ 450W   

7.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο ΝΑΙ   

7.3. Αριθµός τεµαχίων. 6   

7.4. Ελάχιστα χαρακτηριστικά: 1x Mainboard, 1xP4, 
1xPci Express, 4xSata 

ΝΑΙ   

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

≥ 1   

8. Access Point    

8.1. Τοποθέτηση Εσωτερική   

8.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο ΝΑΙ   

8.3. Αριθµός τεµαχίων. 2   

8.4. Πρότυπα ∆ικτύωσης IEEE 
802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n  

ΝΑΙ   

8.5. Συχνότητα 
 

Dual Band  
(2.4 & 5GHz) 

  

8.6. Μέγιστη Ταχύτητα WLAN 
600 Mbps  

ΝΑΙ   

8.7. 4 Θύρες RJ45   ΝΑΙ   

8.8. Ταχύτητα LAN - 100 Mbps  ΝΑΙ   

  

 
Α8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (Laser Α4 Μεγάλοι) 

(ΟΜΑ∆Α Β΄) 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. Τύπος εκτυπωτή. Ασπρόµαυρος   

1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   
1.3. Αριθµός τεµαχίων. 6   
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 αυτόµατα. ΝΑΙ   

2.5. Ανάλυση (dpi)  ≥1200x1200   

2.6. Ταχύτητα εκτύπωσης (draft Α4). 
≥ 35 

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   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.10. Υποστηριζόµενες Θύρες    

2.10.1.  Θύρα USB 2.0. ΝΑΙ   

2.10.2.  Θύρα LAN Ethernet 10/100. ΝΑΙ   

3. Άλλα Χαρακτηριστικά:    

3.1. 
Υποστήριξη Ελληνικών χαρακτήρων ΕΛΟΤ-928 
και 437 χωρίς download. 

ΝΑΙ   

3.2. Συµβατός µε PCL6 & Postscript. NAI   

4. Γενικές απαιτήσεις:    

4.1. 

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

ΝΑΙ   

4.2. 
Ο προσφερόµενος Εξοπλισµός πρέπει να είναι 
σύγχρονος και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης /απόσυρσης του. 

ΝΑΙ   

4.3. 
Θα συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης της 
συσκευής και του λογισµικού της. 

ΝΑΙ   

4.4. 
Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και 
σύνδεσης δεδοµένων. 

ΝΑΙ   

5. Αναλώσιµα: ΝΑΙ   

5.1. 

Ο κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται από 
αναλώσιµο (toner) της κατασκευάστριας εταιρείας 
(αυθεντικό ή εργοστασιακά κατασκευασµένο 
συµβατό),  πέραν του εργοστασιακού. 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

5.5. Αριθµός των προσφερόµενων toner (τεµάχια) 12   

5.6. Κόστος εκτύπωσης µικρότερο από 0,04€ ανά 
σελίδα 

ΝΑΙ   

6. Εγγύηση: ΝΑΙ   

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

≥ 1   

6.2. 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
Εκτυπωτή. 

ΝΑΙ   

6.3. 

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

ΝΑΙ   

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   
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Α9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (Laser Α4, Μικροί) 
(ΟΜΑ∆Α Β΄) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. Τύπος εκτυπωτή. 
 

Ασπρόµαυρος 
  

1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   
1.3. Αριθµός τεµαχίων. 6   
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. 
 Μέγεθος χαρτιού : A4, A5, B5, C5, 
Executive, Legal, Letter  

ΝΑΙ   

2.2. Συµβατότητα : Mac, PC (Windows) ΝΑΙ   

2.3. 
Χωρητικότητα συρταριού τροφοδοσίας χαρτιού 
(φύλλα) 

≥ 200   

2.4. Εκτύπωση διπλής όψης αυτόµατα ΝΑΙ   

2.5. Μέγιστη Ανάλυση  
1200x1200 

DPI 
  

2.6. Προσφερόµενη µνήµη εκτυπωτή  ≥  128 ΜΒ   

2.7. Υποστηριζόµενες Θύρες    

2.10.1. Θύρα USB ΝΑΙ   

2.10.2. Θύρα LAN Ethernet 10/100. ΝΑΙ   

3. Γενικές απαιτήσεις:    

4.1. 
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τους οδηγούς (drivers) 
του εκτυπωτή για τα λειτουργικά συστήµατα 
Windows XP, Windows 7. 

ΝΑΙ   

4.2. 
Ο προσφερόµενος Εξοπλισµός πρέπει να είναι 
σύγχρονος και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης /απόσυρσης του. 

ΝΑΙ   

4.3. 
Θα συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης της 
συσκευής και του λογισµικού της. 

ΝΑΙ   

4.4. 
Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και 
σύνδεσης δεδοµένων. 

ΝΑΙ   

4. Αναλώσιµα: ΝΑΙ   

5.1. 

Ο κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται από 
αναλώσιµο (toner) της κατασκευάστριας εταιρείας 
(αυθεντικό ή εργοστασιακά κατασκευασµένο 
συµβατό),  πέραν του εργοστασιακού. 

ΝΑΙ   

5.2. 
Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του 
εργοστασιακά εγκατεστηµένου toner βάση 
ISO/IEC19752. 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

5.5. Αριθµός των προσφερόµενων toner (τεµάχια) 12   

5. Εγγύηση: ΝΑΙ   

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

≥ 1   

6.2. 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
Εκτυπωτή. 

ΝΑΙ   

6.3. 

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

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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   

 
 

Α10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Laser Α4) (ΟΜΑ∆Α Β΄) 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1.  Τύπος συσκευής. Laser   

1.2.  Λειτουργίες: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, 
Φαξ 

ΝΑΙ   

1.3.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   
1.4.  Αριθµός τεµαχίων. 3   
2.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1.   Μέγεθος χαρτιού Α4 ΝΑΙ   

2.2.  
Χωρητικότητα συρταριού τροφοδοσίας χαρτιού 
(φύλλα) 

≥ 250   

2.3.  Ταχύτητα εκτύπωσης (draft Α4). 
≥ 25 

σελ/λεπτό 
  

2.4.  Μέγιστος αριθµός σελίδων ανά µήνα (duty cycle) ≥10.000   

2.5.  Υποστηριζόµενες Θύρες USB+ LAN Ethernet 
10/100 

ΝΑΙ   

2.6.  Ταχύτητα Modem (kbps) ≥≥≥≥33.6   

2.7.  Μνήµη Εγγράφων(Σελ.) ≥200 σελ   

2.8.  Μνήµη Τηλ. Αριθµών ≥100    

2.9.  Χωρητικότητα Αυτόµατου τροφοδότη Εγγράφων 
(Σελ.) 

≥40 φύλλα   

2.10.  Ταχύτητα σάρωσης (ασπρόµαυρο Α4). 
≥ 25 

σελ/λεπτό 
  

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.  Αναλώσιµα: ΝΑΙ   

4.1.  

Η κάθε συσκευή να συνοδεύεται από αναλώσιµο 
(toner) της κατασκευάστριας εταιρείας (αυθεντικό 
ή εργοστασιακά κατασκευασµένο συµβατό),  
πέραν του εργοστασιακού. 

ΝΑΙ   

4.2.  
Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του 
εργοστασιακά εγκατεστηµένου toner βάση 
ISO/IEC19752. 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

4.5.  Αριθµός των προσφερόµενων toner (τεµάχια) 6   

5.  Εγγύηση: ΝΑΙ   

5.1.  
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από 
την οριστική παραλαβή, σε έτη. 

≥ 1   

5.2.  Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία της συσκευής. ΝΑΙ   

5.3.  

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

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.4.  

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   

6. 
Σύστηµα αδιάλειπτης παροχής τροφοδοσίας 
650VA (UPS)  

   

5.5.  Αριθµός Τεµαχίων. 30   

5.6.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   

5.7.  Τύπος UPS Line Interactive ΝΑΙ   

5.8.  Συνδεσιµότητα USB ΝΑΙ   

5.9.  Ισχύς ≥ 650VA ΝΑΙ   

5.10.  Έξοδοι σούκο ≥ 2 ΝΑΙ   

5.11.  
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από 
την οριστική παραλαβή, σε έτη. 

≥ 1   

7. 
Σύστηµα αδιάλειπτης παροχής τροφοδοσίας 
3KVA (UPS) 

   

7.1.  Αριθµός Τεµαχίων. 1   

7.2.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   

7.3.  Τύπος UPS ONLine  ΝΑΙ   

7.4.  Συνδεσιµότητα USB ΝΑΙ   

7.5.  Ισχύς ≥ 3KVA ΝΑΙ   

7.6.  
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από 
την οριστική παραλαβή, σε έτη. 

≥ 1   

8. 
Μπαταρίες συστήµατος αδιάλειπτης παροχής 
τροφοδοσίας (UPS) Μολύβδου κλειστού τύπου 
12V/7.2Ah 

   

8.1.   Αριθµός Τεµαχίων. 30   

8.2.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   

8.3.  
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από 
την οριστική παραλαβή, σε έτη. 

≥ 1   

8.4.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   

 
 

Α11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER) (ΟΜΑ∆Α Β΄) 
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. 4   
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1.  Μέγεθος χαρτιού Α4 ΝΑΙ   

2.2. 
Χωρητικότητα αυτόµατου τροφοδότη χαρτιού 
(φύλλα) 

≥ 40   

2.3. Ταχύτητα σάρωσης (Α4 ασπρόµαυρο). 
≥ 18 

σελ/λεπτό 
  

2.4. Οπτική ανάλυση ≥≥≥≥600x600dpi   

2.5. Χρώµα ≥≥≥≥48bit   

2.6. ∆ιασύνδεση 
High speed 

USB 2.0 port 
  

2.7. Συµβατότητα µε windows XP και νεότερο NAI   

3. Γενικές απαιτήσεις:    

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

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.2. 
Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και 
σύνδεσης δεδοµένων. 

ΝΑΙ   

4. Εγγύηση: ΝΑΙ   

5.1. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από 
την οριστική παραλαβή, σε έτη. 

≥ 1   

5.2. Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία της συσκευής. ΝΑΙ   

5.3. 

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

ΝΑΙ   

5.4. 

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   

 
 

Α12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Laser)  

(ΟΜΑ∆Α Β΄) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

α/α Προδιαγραφή 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΝΑΙ   

1.1 Αριθµός τεµαχίων φωτοαντιγραφικών 2   

1.2 Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό / Scanner / Φαξ / ∆ικτυακός 
Εκτυπωτής -Ασπρόµαυρο ΝΑΙ 

  

1.3 Μέγιστο Μέγεθος εγγράφων Α3 
(Πρωτοτύπων/Αντιγράφων) ΝΑΙ 

  

1.4 Ταχύτητα Εκτύπωσης Τουλάχιστον 20 αντιγρ./λεπτό Α4 ΝΑΙ   

1.5 Υποστηριζόµενη Ανάλυση : Τουλάχιστον 600 x 600 dpi ΝΑΙ   

1.6 Μονάδα  Σάρωσης : Αυτόµατης και απεριόριστης διπλής 
όψης 
(Τροφοδότης διπλής όψης τουλάχιστον 50 σελίδων) ΝΑΙ 

  

1.7 Μονάδα Εκτύπωσης: Αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης ΝΑΙ   

1.8 Αριθµός πολλαπλών αντιγράφων (Multiple Copy) 
Τουλάχιστον 99 αντίγραφα ΝΑΙ 

  

1.9 Σµίκρυνση / Μεγέθυνση :Τουλάχιστον, από 50% έως 200% ΝΑΙ   

1.10 ∆ικτυακός Εκτυπωτής : Ενσωµατωµένη Κάρτα δικτύου 
τουλάχιστον  
10Base-T/100Base-TX interface (TCP/IP) ΝΑΙ 

  

1.11 Μνήµη : Μεγαλύτερη-Ίση των 64 ΜΒ ΝΑΙ   

1.12 Μηνιαίος κύκλος :Τουλάχιστον 20.000 σελίδες ΝΑΙ   

1.13 Scanner: ∆υνατότητα Network scanner ΝΑΙ   

1.14 Φαξ : Συµβατότητα G3 - Ταχύτητα modem 33.6 Kbps ΝΑΙ   

1.15 Βάρος χαρτιού : Υποστήριξη χαρτιού τουλάχιστον 65-155 
g/m

2
 ΝΑΙ 

  

1.16 Χωρητικότητα δίσκων σε χαρτί :∆ύο κασέτες τουλάχιστον 
200 φύλλων καθεµία & βοηθητικός δίσκος πολλαπλής 
χρήσης (Bypass)  τουλάχιστον 50 φύλλων. ΝΑΙ 

  

1.17 Συνοδευτικά : Να συνοδεύεται από αναλώσιµα 
(toners&drums) της κατασκευάστριας εταιρείας (αυθεντικά 
ή εργοστασιακά κατασκευασµένο συµβατό), ώστε να 
καλύπτεται η εκτύπωση τουλάχιστον 10.000 σελίδων, 
πέρα από τα αρχικά εγκατεστηµένα αναλώσιµα. ΝΑΙ 
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1.18 Πιστοποιητικά Ποιότητας CE. Η κατασκευή του 

µηχανήµατος να είναι σύµφωνη µε τα διεθνή πρότυπα 
όσον αφορά τον θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση 
καταλοίπων, τον ιονισµό, την εκποµπή επικίνδυνων 
ακτινοβολιών και τα υλικά κατασκευής του τυµπάνου ΝΑΙ 

  

1.19 Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος ΝΑΙ   

1.20 Να αναφερθεί κόστος συντήρησης µε βάση τα αντίγραφα 
(counter) που θα καλύπτει κάθε αναλώσιµο 
(εκτός χαρτιού),  κάθε ανταλλακτικό και κάθε εργασία που 
απαιτείται για τη συντήρηση - επισκευή των 
προσφερόµενων φωτοαντιγραφικών  για 10 έτη. ΝΑΙ 

  

 
 

Α13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ NAI   

1.1. Αριθµός τεµαχίων  1   

1.2. Σύστηµα Προβολής DLP ή LCD   

1.3. Brightness (ANSI Lumens)  ≥ 5.000   

1.4. Contrast Ratio 7.500:1    

1.5. Χρόνος ζωής λάµπας ≥ 5.000 ώρες   

1.6. Υποστηριζόµενη Ανάλυση Τουλάχιστον 1280x800 (XGA)   

1.7. Συνδεσιµότητα 

Τουλάχιστον 2 εισόδους VGA , 
1 έξοδο VGA, HDMI, Audio 
in/Out, S-Video In, Composite 
Video in (RCA), Audio In L & R 
(RCA) 

  

1.8. Image Size (Diagonal)  Τουλάχιστον 26”-300”   

1.9. Συµβατότητα βίντεο NTSC, PAL, SECAM   

1.10. Συνοδευτικά  

Να συνοδεύεται από εγχειρίδια 
χρήσης, Τηλεχειριστήριο µε 
µπαταρίες, καλώδιο VGA, 
Καλώδιο τροφοδοσίας , Τσάντα 
µεταφοράς. 

  

1.11. Πιστοποιητικά Ποιότητας  

CE. Η κατασκευή του 
µηχανήµατος να είναι σύµφωνη 
µε τα διεθνή πρότυπα. Φιλικό 
προς το περιβάλλον. 

  

1.12. Εγγύηση  Τουλάχιστον 1 έτος   

 

 
 

…………………………………. 

(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 

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 ∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν 

πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Σηµειώνεται ότι, αν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι 

προαιρετική. 

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.  

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 βεβαιώσεις/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 Τεχνικών Προδιαγραφών 

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

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 
Α/Α 

Όπως στον Πίνακα 
Τεχνικών 

Προδιαγραφών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Τιµή 

Μονάδος 
Συνολική Αξία 

Α1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Intel Core≥ i3)   29   

Α1/4.2 Οθόνες ≥ 18,5’’   17   

Α2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Intel Core≥ i5)   5   

Α2/4.2  Οθόνες ≥ 21’’  3   

Α3 ∆ικτυακός εξοπλισµός (Switch)    2   

Α4 ∆ικτυακή συσκευή αποθήκευσης Νas   2   

Α5 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (WebServer)   1   

Α6 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ (LAPTOP)   1   

Α7/1 Εξωτερικοί Σκληροί ∆ίσκοι usb  3   

A7/2 Σκληροί ∆ίσκοι SATA  15   

A7/3 Λειτουργικό Σύστηµα για Η/Υ (Microsoft 
Windows 7 Professional GR 32bit) 

 15   

A7/4 Λογισµικό Αυτοµατισµού Γραφείου 
(Microsoft Office 2013 GR ή νεότερο) 

 15   

A7/5 Κάρτες γραφικών  6   

A7/6 Μνήµες DDR2-SDRAM DIMM 2GB   16   

A7/7 Τροφοδοτικά   6   

A7/8 Access Point   2   

   Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ:   

   Ποσοστό ΦΠΑ:   

   Συνολικό Ποσό ΦΠΑ:   

   Συνολική Αξία µε ΦΠΑ:   

 
Η προσφορά ισχύει  για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργεια του διαγωνισµού. 

 
…………………………………. 

(Ηµεροµηνία) 

 

 

…………………………………………… 

   (Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 
Α/Α 

Όπως στον 
Πίνακα 

Τεχνικών 
Προδιαγραφών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Τιµή 

Μονάδος 
Συνολική Αξία 

A8 ∆ικτυακοί εκτυπωτές Μεγάλοι (Laser Α4)  
 
 

 6   

Α8/5.1 Προσφερόµενα αναλώσιµα, πέραν των 
εργοστασιακών (αυθεντικά ή Εργοστασιακά 
κατασκευασµένα συµβατά µελάνια)  
 
 

 12   

Α9 ∆ικτυακοί εκτυπωτές Μικροί (Laser Α4)  
 
 

 6   

Α9/5.1 Προσφερόµενα αναλώσιµα, πέραν των 
εργοστασιακών (αυθεντικά ή Εργοστασιακά 
κατασκευασµένα συµβατά µελάνια)  
 
 

 12   

Α10 Πολυµηχανήµατα (laser Α4)  
 
 

 3   

Α10/4.1 Προσφερόµενα αναλώσιµα, πέραν των 
εργοστασιακών (αυθεντικά ή Εργοστασιακά 
κατασκευασµένα συµβατά µελάνια)  
 
 

 6   

Α10/6 Σύστηµα αδιάλειπτης παροχής τροφοδοσίας 
UPS 650VA  
 
 

 30   

A10/7 Σύστηµα αδιάλειπτης παροχής τροφοδοσίας 
UPS 3KVA  
 
 

 1   

A10/8 Μπαταρίες συστήµατος αδιάλειπτης παροχής 
τροφοδοσίας (UPS)  
 
 

 30   

Α11 Σαρωτές (scanner)  
 
 

 4   
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Α/Α 
Όπως στον 

Πίνακα 
Τεχνικών 

Προδιαγραφών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Τιµή 

Μονάδος 
Συνολική Αξία 

Α12 Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα (Laser)   
 

 2   

Α12/1.17 Συνοδευτικά : Να συνοδεύεται από αναλώσιµα 
(toners&drums) της κατασκευάστριας εταιρείας 
(αυθεντικά), ώστε να καλύπτεται η εκτύπωση 
τουλάχιστον 10.000 σελίδων, πέρα από τα 
αρχικά εγκατεστηµένα αναλώσιµα  
 

    

A13. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  
 

 1   

   Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ:   

   Ποσοστό ΦΠΑ:   

   Συνολικό Ποσό ΦΠΑ:   

   Συνολική Αξία µε ΦΠΑ:   

 
Η προσφορά ισχύει  για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργεια του διαγωνισµού. 

 
 

…………………………………. 

(Ηµεροµηνία) 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

   (Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆′′′′ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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                                                          Πίνακας Παράδοσης Εξοπλισµού Τεχνολογιών Πληροφορικής 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ  

    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017         

 

∆ιοικητήριο 
(Πολυτεχνείου

1) 

∆/νση 
Μεταφορών & 
Επικοινωνιών  

(Βερίτη 76) 

∆/νση Αγροτικής 
οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής 

(Κοντογιάννη 6-8) 

Κτηνιατρεί
ο 

(Ιωάννη 
Χανδρή 20) 

Αλιείας 
Ιχθυόσκαλα 
(Ταµπάκικα) 

∆/νση ∆ηµόσιας 
Υγείας & 

Κοινωνικής 
Μέριµνας 

(Αερ. Ροδοκανάκι 
37) 

∆/νση 
Ανάπτυξης 
(Καλουτά 2) 

Κτέο 
(Κοντάρι) 

∆/νση 
Τεχνικών 
Έργων 
Εργ/ριο 

(Σάµου 1) Σύνολο 

A1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 
(Intel Core≥ i3) (ΟΜΑ∆Α A΄) 18 3    3 3 1 1 29 

A2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 
(Intel Core≥ i5) (ΟΜΑ∆Α Α΄) 5         5 

A3. ∆ικτυακός εξοπλισµός (switch) 
(ΟΜΑ∆Α Α΄) 1   1      2 

A4. ∆ικτυακή συσκευή 
αποθήκευσης NAS (ΟΜΑ∆Α Α΄) 1 1        2 

Α5. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
(WebServer) (ΟΜΑ∆Α Α΄) 1         1 

A6. Φορητός Η/Υ (Laptop) 
(ΟΜΑ∆Α Α΄) 1         1 

A7.1. Εξωτερικοί Σκληροί ∆ίσκοι 
usb (ΟΜΑ∆Α Α΄)    1    1 1 3 

A7.2. Σκληροί ∆ίσκοι SATA 
(ΟΜΑ∆Α Α΄) 15         15 

A7.3 Λειτουργικό Σύστηµα για Η/Υ, 
Windows 7 pro 32bit (ΟΜΑ∆Α Α΄) 15         15 

A7.4 Πακέτα Λογισµικού Γραφείου 
(ΟΜΑ∆Α Α΄) 15         15 

A7.5 Κάρτες γραφικών (ΟΜΑ∆Α 
Α΄) 6         6 

A7.6 Μνήµες DDR2-SDRAM DIMM
2GB (ΟΜΑ∆Α Α΄) 16         16 

A7.7 Τροφοδοτικά (ΟΜΑ∆Α Α΄) 6         6 

A7.8 Access Point (ΟΜΑ∆Α Α΄) 2         2 

A8. ∆ικτυακοί εκτυπωτές (Laser Α4 
Mεγάλοι) (ΟΜΑ∆Α Β΄) 4     1 1   6 
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Α8/5.1 Προσφερόµενα αναλώσιµα, 
πέραν των εργοστασιακών 
(αυθεντικά ή Εργοστασιακά 
κατασκευασµένα συµβατά µελάνια) 
(ΟΜΑ∆Α Β΄)          12 

A9. ∆ικτυακοί εκτυπωτές (Laser Α4 
Μικροί) (ΟΜΑ∆Α Β΄) 2   1  1  1 1 6 

Α9/5.1 Προσφερόµενα αναλώσιµα, 
πέραν των εργοστασιακών 
(αυθεντικά ή Εργοστασιακά 
κατασκευασµένα συµβατά µελάνια) 
(ΟΜΑ∆Α Β΄)          12 

A10. Πολυµηχανήµατα (Laser Α4) 
(ΟΜΑ∆Α Β΄) 2        1 3 

Α10/4.1. Προσφερόµενα 
αναλώσιµα, πέραν των 
εργοστασιακών (αυθεντικά ή 
Εργοστασιακά κατασκευασµένα 
συµβατά µελάνια) (ΟΜΑ∆Α Β΄)          6 

A10.6 Σύστηµα αδιάλειπτης 
παροχής τροφοδοσίας 650VA 
(UPS) (ΟΜΑ∆Α Β΄) 30         30 

A10.7 Σύστηµα αδιάλειπτης 
παροχής τροφοδοσίας 3KVA 
(UPS) (ΟΜΑ∆Α Β΄)  1        1 

A10.8 Μπαταρίες συστήµατος 
αδιάλειπτης παροχής τροφοδοσίας 
(UPS) (ΟΜΑ∆Α Β΄) 30         30 

A11. Σαρωτές (scanner) (ΟΜΑ∆Α Β΄) 2  1   1    4 

A12. Φωτοαντιγραφικά 
µηχανήµατα (Laser)  (ΟΜΑ∆Α B΄) 1     1    2 

Α12/1.17. Συνοδευτικά : Να 
συνοδεύεται από αναλώσιµα 
(toners&drums) της 
κατασκευάστριας εταιρείας 
(αυθεντικά), ώστε να καλύπτεται η 
εκτύπωση τουλάχιστον 10.000 
σελίδων, πέρα από τα αρχικά 
εγκατεστηµένα αναλώσιµα 
(ΟΜΑ∆Α B΄) 

NAI 

        

 

A13. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 
(ΟΜΑ∆Α B΄) 1         1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε′′′′ 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Π.Ε. ΧΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

Σύµβαση προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών και φαξ κλπ) έτους 2017, 

για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 

συνολικού προϋπολογισµού   ………………………€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

 
Στη Χίο σήµερα …………………, ηµέρα ………………., οι υπογράφοντες, την παρούσα αφενός το 

Ν.Π.∆.∆. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (εφεξής «Π.Β.Α.»), που εδρεύει στη Μυτιλήνη, Π. Κουντουριώτη 

1, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, µε Α.Φ.Μ. 997817101 & ∆.Ο.Υ. Μυτιλήνης, και εκπροσωπείται νόµιµα από 

την ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ∆. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, 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.),  και συµφώνησαν και έκαναν 

αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ……../2017 (Α∆Α:……………) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «…………………………» (πλήρη 

στοιχεία) το αποτέλεσµα του συνοπτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια εξοπλισµού τεχνολογιών 
πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών και φαξ κλπ) για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, (υπ΄αριθ. ……………….      Πρόσκληση) και στην τιµή της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει αποκλειστικά της προσφερόµενης τιµής, 
………………………………………… ευρώ (…….. €) πλέον Φ.Π.Α,  ήτοι 
…………………………….ευρώ  (………………..€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 17%.  
 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύµβαση αυτή µε τους ακόλουθους όρους: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  

 

Η παρούσα σύµβαση αφορά στην προµήθεια εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών και 

φαξ κλπ) για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου 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 και φαξ 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 
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Οικονοµική προσφορά του και πάντοτε σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄αριθ. 

……………….      ∆ιακήρυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο εξοπλισµός τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών και φαξ κλπ) θα πωληθεί και µεταβιβασθεί στο 

Ν.Π.∆.∆ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Π.Ε. Χίου, 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 3
ο
  

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.  

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, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης σύµβασης. 

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

παράδοσης-παραλαβής ανά ∆/νση της Περιφερειακής Ενότητας Χίου 

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

άρθρο 207 του Ν.4412/2016.  
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Τα προσφερόµενα είδη θα εγκατασταθούν στις Υπηρεσίες σύµφωνα µε τον πίνακα του Παραρτήµατος ∆΄ και 

θα διαπιστωθεί επιτόπου η καλή λειτουργία τους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των πινάκων του 

Παραρτήµατος Β΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης, σε συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφορικής. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται  από τις αρµόδιες Επιτροπές Παραλαβής των ∆/νσεων της 

Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής, µετά την σύµφωνη γνώµη της επιτροπής παραλαβής του Τµήµατος Πληροφορικής της 

Π.Ε. Χίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

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. ……../……../…..-…..-

2017 συνοπτικού  διαγωνισµού καθώς και την προσφορά του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

Πληρωµή -Κρατήσεις-Φόροι 
 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας 

µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του 

Ν.4412/2016.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των ειδών, την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (όπως αντικαταστάθηκε το έβδοµο εδάφιο του άρθρου 4 παρ.3 του 

Ν.4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος και κάθε νόµιµη κράτηση. 

Ο Φ.Π.Α. βαραίνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

Η δαπάνη των …………….€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι ……………..€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 17%, βαρύνει τον 

Φορέα 2072, ΚΑΕ 1723.0001 και ΚΑΕ 1713.0001 του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφερειακής 

Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύµφωνα µε τις υπ΄αριθ. ……/……./….-…..-2017 

(Α∆Α:………………) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικού – ∆ηµοσ/κου Ελέγχου  

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και καταχωρήθηκε µε α/α …. στο Μητρώο ∆εσµεύσεων της Υπηρεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 

 

Για την καλή εκτέλεση της προµήθειας εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών και φαξ κλπ) 

έτους 2017, για τις ανάγκες των  Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου, κατετέθη από τον ανάδοχο η µε αριθµό ……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 

ποσού ………… €, απεριορίστου ισχύος, της ……………….. Τράπεζας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύµβαση θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι  

…../…./20…. 

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 

17PROC006305403 2017-06-09

ΑΔΑ: ΩΒΨ27ΛΩ-8ΧΧ



 57 

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 8
ο 

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. Χίου 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.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, η αρµόδια επιτροπή επιβάλλει τις 

προβλεπόµενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. 

 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 3852/07-06-2010,  του Ν. 4412/2016, τους 

όρους της µε Αρ. Πρωτ. ………………….. ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού και τους όρους προσφοράς 

(τεχνική και οικονοµική) του αναδόχου. 

  

Αρµόδια δικαστήρια για την σύµβαση είναι αυτά της Χίου. 

 
Αποκλείεται η από τον προµηθευτή σε τρίτον εκχώρηση των, από την παρούσα προκυπτόντων, 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του. 
 
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. 
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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. 
 

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 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

  

  

  

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ  ∆. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  
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Υποσηµειώσεις ΤΕΥ∆, Παραρτήµατος Α΄ 
 
                                            
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

στατιστικούς σκοπούς.  

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

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

ευρώ. 

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

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 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 
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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). 

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.  
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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 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
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 

αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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