
                                                          
                        Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

                                                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αθήνα,   28/12/2018                                                                                                                              
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ                      Αριθ.Πρωτ. 141474        
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                            Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                         ΣΕ ΕΥΡΩ ελεύθερο

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Θηβών 196-198                                                       ΦΟΡΕΑΣ: 
Τ.Κ.-Πόλη: 18233, Αγ. Ιωάννης Ρέντης                     ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ                            
Πληροφορίες: Ζ.Στύλογλου, Ε.Αγγελακοπούλου                                        
Τηλέφωνο: 2132125656, 2132125664                                                    
Fax: 2132125703                                                    
Email:               promithies@keyd.gov.gr 

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 2/2018

Συστημικός Αριθμός: 67484, 68204, 68209

Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τριάντα (30) laser εκτυπωτών και τριάντα (30) πολυμηχανημάτων», 

συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων ενενήντα ευρώ 
#325.890,00 €# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. #262.814,52€#, 
Φ.Π.Α.:#63.075,48€# ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» και 
του ν.3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013».

3. Του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α/17.10.2015) 
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«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

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

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

6. Του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
7. Του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
8. Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
10. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
11. Του Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α’) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα».
12. Του Π.Δ.28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία».
13. Του Π.Δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
14. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) όπως τροποποιήθηκε με τα 
άρθρα από 18 έως 28 του Ν.4320/19-3-2015 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/2015) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

15. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του σχεδίου σύμβασης 
οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης), κεφ. Β, άρθρο 5.

16. Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2365 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

17. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας. 

18. Του Εκτελεστικου Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2015 περί 
καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
842/2011.

19. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του 
κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.

20. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2014 για τροποποίηση των 
παραρτημάτων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS).
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21. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

22. Του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», που αφορά στη 
σύσταση της ΕΓΔΙΧ. Του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 
οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

23. Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

24. Του Π.Δ.147/2017 (Φ.Ε.Κ. 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως 
ισχύει.

25. Toυ Π.Δ.123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου και …… και 
δικτύων». 

26. Του Π.Δ.20/2018 (ΦΕΚ 35 Β’/27-02-2018) «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης». 

27. Του Π.Δ.22/2018 (ΦΕΚ 37 Β’/28-02-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών». 

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17-12-2014 με αριθμό C (2014) 10138 final 
17-12-2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) 
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» στην Ελλάδα.

2. Την υπ’ αρ. Υ155/11-7-2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/11-7-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού περί 
διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
και το υπ’ αριθ. ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716 – διόρθωση σφάλματος.

3. Την υπ’ αριθ πρωτ 2565/15-09-2016 πρόσκληση (ΑΔΑ: 6ΤΕΠ4653Ο7-ΗΧΙ) για την υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την με αρ. πρωτ. 10427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπουργική Απόφαση 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β /1822/2015) 
Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014 -2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

5. Την υπ’ αριθ. 265/20-2-2017 (Εισερχ. ΕΥΔ : 588/22-2-2017) Αίτηση χρηματοδότησης της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 31747/16-3-2017 απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα  
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Π.Δ. 116/2014)» όπως ισχύει (ΦΕΚ 903/Β/17-3-2017).
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7. Την υπ’ αριθ. 588/22-5-2017 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και 
της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με κωδικό ΟΠΣ 5005124 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020».

8. Την υπ' αριθμ. 588/22-05-2017 (ΑΔΑ:6450465ΧΙ8-ΛΨΧ) – Ορθή Επανάληψη της 5/7/2017 Απόφαση 
ένταξης της πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων» και κωδικό MIS 5005124 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

9. Την με αρ.57654 (Β’ 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

10. Την με αρ.56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

11. Την υπ’ αριθ. 63581/13-06-2018 Απόφαση Τοποθέτησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΑΔΑ:622Ρ465ΧΙ8-Ψ1Ξ).

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63835/8.6.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για την έγκριση στο ΠΔΕ 2017 στη ΣΑΕ 419/1 (ΑΔΑ:Ω2ΦΥ465ΧΙ8-ΤΘΠ) του έργου «Δράσεις 
ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων». 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76831/10-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για την έγκριση/τροποποίηση  στο ΠΔΕ 2017 στη ΣΑΕ 419/1 (ΑΔΑ:6ΛΔΣ465ΧΙ8-1Ω7) του 
έργου «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων». 

14. Την αριθ.88830/10-7-2017 Απόφαση με θέμα ΚΥΣΔΙΧ «Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης 
–Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)» (ΦΕΚ 2853/Β’/16-8-2017).

15. Το γεγονός ότι ζητήθηκε η συνδρομή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.) για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, και ότι η οριστικοποίηση του τελικού τους 
κειμένου έγινε από το προσωπικό της ΕΓΔΙΧ βάσει των αναγκών της υπηρεσίας.

16. Την υπ’ αριθ.πρωτ.129929/04-12-2018 Ορθή Επανάληψη της 27/12/2018 Απόφαση ΕΓΔΙΧ 
«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας»

17. Την υπ’ αριθ.3388/21-12-2018 Απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών 
Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. με την οποία εγκρίνονται τα Τεύχη Δημοπράτησης.

Γ. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω.

Προκηρύσσει

1. Ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016, 
διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την 
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προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τριάντα (30) laser 
εκτυπωτών και τριάντα (30) πολυμηχανημάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 
Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων ενενήντα ευρώ € #325.890,00€# 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το 
ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ανά 
τμήμα ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 
κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 
αποδοχή από τον προμηθευτή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι μέχρι και ΙV 
της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορά για ένα, δύο ή τρία Τμήματα 
των υπό προμήθεια ειδών που περιγράφονται ανωτέρω.

3. Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Κωδικός ενάριθμου: 2017ΣΕ41910005- ΣΑ Ε4191).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην πράξη «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της 
επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» η οποία έχει ενταχθεί στους Άξονες 
Προτεραιότητας «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας 
και αποτελεσματικότητας  του Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες», «Διοικητική και οργανωτική 
μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα 
στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» & «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» στο πλαίσιο της 
προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ.:588/22-
05-2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:6450465ΧΙ8-ΛΨΧ) και έχει λάβει Κωδικό 
Πράξης/ MIS (ΟΠΣ) 5005124. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε  (35) 
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ.1 του 
Ν.4412/2016.
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5. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ        ΕΝΑΡΞΗΣ             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

                                                            ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.                ΥΠΟΒΟΛΗΣ              ΥΠΟΒΟΛΗΣ

                                                                                                                 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ           ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Διαδικτυακή πύλη                                                                       02-01-2019                07-02-2019

www.promitheus.gov.gr του               31-12-2018                         και ώρα 09:00          και ώρα 15:00

             Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού): 13/02/2019 ώρα 12:00μ.μ..

Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ 
οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν του περιγραφόμενου στην παρούσα θα θεωρούνται 
απαράδεκτες και δεν θα εξετάζονται.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2017 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β’ 1924/02-6-2017).

Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 της Διακήρυξης.

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

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

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

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι μέχρι IV, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης 
Ρέντης, 6ος όροφος, τηλ.2132125656, 2132125664) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως (έως την 24-01-2019), ήτοι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
πρόσθετες πληροφορίες, σχετικές με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, θα εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στα άρθρα 60 και 67 του Ν.4412/2016. Αιτήματα παροχής πρόσθετων πληροφοριών-
διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς (Προμηθευτές). Τα εν λόγω αιτήματα τα οποία υποβάλλονται είτε εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών είτε με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο δεν εξετάζονται. 
Σημειώνεται ότι τόσο ο χρόνος υποβολής της προσφοράς, όσο και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).

9. Ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας στο σύνολο του 
μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 
μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016 και 
ιδίως στο άρθρο 106.

10. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε., έχει καταχωρηθεί στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ και η Απόφαση της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό 
τόπο της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, 
πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Να αποσταλεί περίληψη της παρούσας προκειμένου να δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Επίσημων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

κ.α.α.
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ         
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
              Τα αναφερόμενα στην Απόφαση Παραρτήματα Ι έως ΙV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
               ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
2. Ε.Γ.Δ.Ι.Χ._Διεύθυνση Διοικητικού –Οικονομικού/Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Ταχυδρομική διεύθυνση Θηβών 196 - 198
Πόλη Άγιος Ιωάννης Ρέντη
Ταχυδρομικός Κωδικός 182 33
Χώρα Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS GR3
Τηλέφωνο 213 212 5656, 213 212 5664
Φαξ 213 212 5703
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithies@keyd.gov.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες Ζ. Στύλογλου- Ε.Αγγελακοπούλου, διεύθυνση: 

Θηβών 196-198, τηλ:2132125656, 2132125664,  
fax:2132125703, promithies@keyd.gov.gr 

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

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία είναι αυτοτελής 
δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.) και 
ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης)  και είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή.
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής αφορά στους τομείς των οικονομικών και 
δημοσιονομικών υποθέσεων. Ειδικότερα η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους συνιστά 
αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
(ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), που έχει ως αποστολή:

 Την υποστήριξη του έργου του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., με τη συνδρομή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της 
εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

 Την οργάνωση και τη διαμόρφωση της πολιτικής για την ενημέρωση και την υποστήριξη προς 
ενδιαφερομένους για τη λήψη δανείου και δανειολήπτες, καθώς και τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

 Τον επιχειρησιακό συντονισμό της Συντονιστικής Επιτροπής.  

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
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γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθμου έργου 2017ΣΕ41910005-ΣΑΕ 4191). 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 13 της Πράξης  : «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και 
της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» η οποία έχει ενταχθεί στους Άξονες 
Προτεραιότητας «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας  του Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες», «Διοικητική και οργανωτική 
μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στην 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» & «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» του  Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 588/22-05-2017 
(ΑΔΑ:6450465ΧΙ8-ΛΨΧ) – Ορθή Επανάληψη της 5/7/2017 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών 
Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και έχει λάβει κωδικό MIS 5005124. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) τεμαχίων Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, τριάντα (30) εκτυπωτών laser και τριάντα (30) πολυμηχανημάτων. Υποχρέωση του 
αναδόχου, πέραν από την πώληση των προαναφερόμενων ειδών είναι  η εγκατάσταση αυτών στα κατά 
τόπους Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) κι εν γένει η παράδοση αυτών σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας.               

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 

CPV: 30213300-8 (επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές) και συμπληρωματικών CPV: 30231310 (επίπεδες 
οθόνες), CPV: 48760000-3 (πακέτα λογισμικού από ιούς), CPV: 48622000-4 (πακέτα λογισμικού λειτουργικών 
συστημάτων), 

CPV : 30232110-8 (εκτυπωτές laser) και

CPV 30100000-0 (μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
εκτυπωτές και έπιπλα).

Η Αναθέτουσα Αρχή υποδιαιρεί την παρούσα σε τρία (03) Τμήματα για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής 
συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη διαδικασία σύναψης της παρούσας και την ανάπτυξη συνθηκών 
ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων. Τα εν λόγω Τμήματα παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα 
και αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’ της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε Τμήματος. Επισημαίνεται 
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ότι θα γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για ένα, δύο ή όλα τα Τμήματα, εφόσον 
υποβάλλονται με σαφή διάκριση ανά τμήμα και καλύπτουν τη ζητούμενη ποσότητα κάθε Τμήματος. Ο 
μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε ένα προσφέροντα ορίζεται σε τρία τμήματα.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ     
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ         
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 1:                 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η/Υ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΟΘΟΝΕΣ

200 τμχ 217.741,94€ 270.000,00€

ΤΜΗΜΑ 2:                
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER

30 τμχ 8.782,26€ 10.890,00€

ΤΜΗΜΑ 3:                 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

30 τμχ 36.290,32€ 45.000,00€

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 325.890,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 262.814,52€ & ΦΠΑ: 63.075,48 €).  

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν θα υπερβεί τους οκτώ (08) συνολικά μήνες από την υπογραφή 
της, όπως ειδικότερα αναλύεται στο άρθρο 6.1 της παρούσας.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση για κάθε Τμήμα της παρούσας, θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

1.4  Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: των σε εκτέλεση των κατωτέρω νόμων 
εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω.

1. Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Τον Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» 
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και του ν.3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013».

3. Τον Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α/17.10.2015) 
«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

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

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

6. Τον Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
7. Τον Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
8. Τον Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τον Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
10. Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
11. Τον Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α’) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα».
12. Το Π.Δ.28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία».
13. Το Π.Δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
14. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) όπως τροποποιήθηκε με τα 
άρθρα από 18 έως 28 του Ν.4320/19-3-2015 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/2015) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

15. Τον Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του σχεδίου 
σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης), κεφ. Β, άρθρο 5.

16. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2365 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

17. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας. 

18. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2015 περί 
καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
842/2011.

19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του 
κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 

18PROC004294190 2018-12-31

ΑΔΑ: ΩΗΑΓ465ΧΙ8-0Χ5



Σελίδα 15 από 149

                                                                                               

                                                          
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2014 για τροποποίηση των 
παραρτημάτων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(NUTS).

21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

22. Τον Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», που αφορά στη 
σύσταση της ΕΓΔΙΧ. Του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 
οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

23. Τον Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

24. Το Π.Δ.147/2017 (Φ.Ε.Κ. 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως 
ισχύει.

25. To Π.Δ.123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου και …… και 
δικτύων». 

26. Το Π.Δ.20/2018 (ΦΕΚ 35 Β’/27-02-2018) «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης». 

27. Το Π.Δ.22/2018 (ΦΕΚ 37 Β’/28-02-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών». 

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17-12-2014 με αριθμό C (2014) 10138 
final 17-12-2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) 
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα.

2. Την υπ’ αρ. Υ155/11-7-2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/11-7-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού περί 
διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους και το υπ’ αριθ. ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716 – διόρθωση σφάλματος.

3. Την υπ’ αριθ πρωτ 2565/15-09-2016 πρόσκληση (ΑΔΑ: 6ΤΕΠ4653Ο7-ΗΧΙ) για την υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την με αρ. πρωτ. 10427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπουργική Απόφαση 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β 
/1822/2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
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συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 -2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

5. Την υπ’ αριθ. 265/20-2-2017 (Εισερχ. ΕΥΔ : 588/22-2-2017) Αίτηση χρηματοδότησης της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 31747/16-3-2017 απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα  
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Π.Δ. 116/2014)» όπως ισχύει (ΦΕΚ 903/Β/17-3-2017).

7. Την υπ’ αριθ. 588/22-5-2017 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού 
και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με κωδικό ΟΠΣ 5005124 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020».

8. Την υπ' αριθμ. 588/22-05-2017 (ΑΔΑ:6450465ΧΙ8-ΛΨΧ) – Ορθή Επανάληψη της 5/7/2017 
Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της 
επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» και κωδικό MIS 5005124 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

9. Την με αρ.57654 (Β’ 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

10. Την με αρ.56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

11. Την υπ’ αριθ. 63581/13-06-2018 Απόφαση Τοποθέτησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΑΔΑ: 622Ρ465ΧΙ8-Ψ1Ξ).

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63835/8.6.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για την έγκριση στο ΠΔΕ 2017 στη ΣΑΕ 419/1 (ΑΔΑ:Ω2ΦΥ465ΧΙ8-ΤΘΠ) του έργου 
«Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων». 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76831/10-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για την έγκριση/τροποποίηση  στο ΠΔΕ 2017 στη ΣΑΕ 419/1 (ΑΔΑ:6ΛΔΣ465ΧΙ8-1Ω7) 
του έργου «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων». 

14. Την αριθ.88830/10-7-2017 Απόφαση με θέμα ΚΥΣΔΙΧ «Καθορισμός εδρών των Κέντρων 
Ενημέρωσης –Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)» (ΦΕΚ 2853/Β’/16-8-2017).

15. Το γεγονός ότι ζητήθηκε η συνδρομή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.) για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, και ότι η οριστικοποίηση του τελικού τους 
κειμένου έγινε από το προσωπικό της ΕΓΔΙΧ βάσει των αναγκών της υπηρεσίας.

16. Την υπ’ αριθ.πρωτ.129929/04-12-2018 Ορθή Επανάληψη της 27-12-2018 Απόφαση ΕΓΔΙΧ 
«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας»

17. Την υπ’ αριθ.3388/21-12-2018 Απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. με την οποία εγκρίνονται τα Τεύχη Δημοπράτησης.
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/02/2019 και ώρα 15.00μ.μ., ύστερα 
από κανονική προθεσμία σαράντα ένα (41) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ένωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρ.27§ 1 & 4 και αρ.60§1 του Ν.4412/2016

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 13/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μμ

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/12/2018 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αριθμό : 67484, 68204, 68209.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δεν απαιτείται να δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο 
καθώς:

 Με την παράγραφο 1 περ.59 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 καταργήθηκε το Π.Δ.118/2007. 
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας, που προβλεπόταν στο άρθρο 4 του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος καταργείται 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω 
παραγράφου ορίζεται ότι: «Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της 
παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2018».

 Η παρούσα δεν προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, ως εκ τούτου δεν υφίσταται 
υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ.2.α του Π.Δ.118/2007.

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

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.keyd.gov.gr  στη διαδρομή ► Νέα/Ανακοινώσεις, στις 31/12/2018.
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους 

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

 η με αρ. αναφοράς 2018-195277 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ:…………………….), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης {ΕΕΕΣ} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ’)
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά (σχετικές αναρτήσεις θα 
πραγματοποιούνται μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

 τα Παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε (15)  
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι 24/01/2019, ημέρα Πέμπτη, 
και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που 
τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, να ζητήσει 
την οποιαδήποτε διευκρίνιση στην ελληνική γλώσσα αναφορικά με τα ενημερωτικά, τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα τεχνικού περιεχομένου που κατατέθηκαν στην αγγλική. Οι συμμετέχουσες εταιρείες 
υποχρεούται να παράσχουν τις αντίστοιχες διευκρινήσεις άμεσα.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ.1 του Ν.4412/2016, στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, 
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

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

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

Τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν πρέπει να βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας.

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

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οι συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς (προσφέροντες), καλούνται να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 
αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας (εκτός ΦΠΑ) του κάθε τμήματος. Δεδομένου του γεγονότος ότι η σύμβαση υποδιαιρείται σε 
Τμήματα και υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς για τη συνολική 
ποσότητα κάθε τμήματος, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσαρμόζεται ως ακολούθως :
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΤΜΗΜΑ 1:          
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & 

ΟΘΟΝΕΣ

217.741,94€ 4.354,84€ Τέσσερις χιλιάδες τριακόσια 
πενήντα τέσσερα ευρώ και 

ογδόντα τέσσερα λεπτά

ΤΜΗΜΑ 2:          
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
LASER

8.782,26€ 175,65€ Εκατόν εβδομήντα πέντε 
ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά

ΤΜΗΜΑ 3:          
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

36.290,32€ 725,81€ Επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ 
και ογδόντα ένα λεπτά

Σε περίπτωση που κατατεθεί προσφορά για το σύνολο των Τμημάτων της εν λόγω σύμβασης, η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής θα ανέλθει στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ και είκοσι 
εννιά λεπτών (5.256,29€).

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 
διακήρυξης.

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 16/03/2020, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

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

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

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
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νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

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

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 
διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση.

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.3 Κατ’ εξαίρεση ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

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

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

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

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

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

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

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

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

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

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

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

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

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

Για το Τμήμα 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με αντίστοιχο λογισμικό»:
 Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:

1. έτος 2017 κύκλος εργασιών 270.000,00 €

2. έτος 2016 κύκλος εργασιών 270.000,00 €

3. έτος 2015 κύκλος εργασιών 270.000,00 €

Για το Τμήμα 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση εκτυπωτών laser» :

 Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:

1. έτος 2017 κύκλος εργασιών 10.890,00 €

2. έτος 2016 κύκλος εργασιών 10.890,00 € 
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3. έτος 2015 κύκλος εργασιών 10.890,00 €

Για το Τμήμα 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση πολυμηχανημάτων» :

 Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:

1. έτος 2017 κύκλος εργασιών 45.000,00 €

2. έτος 2016 κύκλος εργασιών 45.000,00 €

3. έτος 2015 κύκλος εργασιών 45.000,00 €

Σε περίπτωση που κατατεθεί προσφορά για περισσότερα από ένα τμήματα της εν λόγω σύμβασης, 
προσαρμόζεται αναλόγως η αντίστοιχη απαίτηση.

Οι ανωτέρω πληροφορίες περί κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο 
της σύμβασης, ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ 
ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις εκείνες που οι οικονομικοί φορείς λειτουργούν για 
λιγότερο της τριετίας χρονικό διάστημα και δε διαθέτουν τις ζητούμενες πληροφορίες για τα έτη 
2015,2016,2017, δεν αποκλείονται από τη διαδικασία του διαγωνισμού για το λόγο αυτό. Υποχρεούνται 
όμως να προσκομίσουν τα στοιχεία για τα έτη λειτουργίας τους, αναφέροντας την ημερομηνία σύστασής 
τους ή έναρξης των δραστηριοτήτων τους από την οποία πρέπει να προκύπτει δραστηριότητα τουλάχιστον 
ενός έτους. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

Κατά μέγιστο όριο την προηγούμενη τριετία (2015, 2016, 2017) να έχουν εκτελέσει: για το Τμήμα 1 
«Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών με αντίστοιχο λογισμικό» τουλάχιστον μία (1) 
έως τρεις (3) συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, ύψους  50.000,00 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό (50.000,00€) μπορεί να καλύπτεται και αθροιστικά σε περίπτωση περισσότερων από 
μίας συμβάσεων. 

Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις εκείνες που οι 
οικονομικοί φορείς δε διαθέτουν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
(συμβάσεις προμηθειών) κατά την τελευταία τριετία (2015, 2016, 2017), η Αναθέτουσα Αρχή θα λαμβάνει 
υπόψη της, συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία 
τριετία και όχι πέραν της τελευταίας πενταετίας. Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν τα 
ζητούμενα στοιχεία τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας εντός της τελευταίας πενταετίας δεν 
αποκλείονται από τη διαδικασία του διαγωνισμού για το λόγο αυτό.

Για τα Τμήματα 2 & 3 της παρούσας διακήρυξης, δεν υπάρχει αντίστοιχη απαίτηση.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύοντα πιστοποιητικά συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 
και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS ή ΙSO14001, τα οποία υποβάλλονται µε την τεχνική 
προσφορά.  
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Ο προµηθευτής οφείλει να συµµετέχει σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού [ΑΗΗΕ, Waste Electrical and Elektronic Equipment (WEEE)], (Ν. 
2939/2001, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103, Οδηγία 2002/96/EC) και να καταθέσει µε την τεχνική προσφορά του τη 
σχετική βεβαίωση. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι εγγεγραµµένος στο ανωτέρω σύστηµα 
ως παραγωγός, αλλά είναι διανοµέας (διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΗΗΕ), τότε 
στην τεχνική του προσφορά δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και καταθέτει τη σχετική 
βεβαίωση του παραγωγού των ΗΗΕ.  

Όπου γίνεται παραπομπή (σε όλο το κείμενο της διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων και των 
παραρτημάτων αυτής) σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, σήµατα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή 
τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση κ.λ.π. κατά τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 
και 56 του ν. 4412/2016 νοούνται και τα «ισοδύναµα».

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

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

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ’ ,το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.1 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

1 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 
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φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

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

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά2:

2 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.) 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του 
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

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

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων3.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

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

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

3 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

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

-Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων σε περίπτωση 
που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των ισολογισμών 
απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών τα 
τρία (3) τελευταία χρόνια, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών, στην οποία θα 
δηλώνουν το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών (όλες οι δραστηριότητες) ανά έτος, ως εξής: 

«1.έτος ( 2017) κύκλος εργασιών (.............)

2.έτος (2016) κύκλος εργασιών (.............)

3.έτος (2015) κύκλος εργασιών (.............)».

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

Οι ανωτέρω πληροφορίες περί κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο 
της σύμβασης, ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ 
ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις εκείνες που οι οικονομικοί φορείς λειτουργούν για 
λιγότερο της τριετίας χρονικό διάστημα και δε διαθέτουν τις ζητούμενες πληροφορίες για τα έτη 
2015,2016,2017, δεν αποκλείονται από τη διαδικασία του διαγωνισμού για το λόγο αυτό. Υποχρεούνται 
όμως να προσκομίσουν τα στοιχεία για τα έτη λειτουργίας τους, αναφέροντας την ημερομηνία σύστασής 
τους ή έναρξης των δραστηριοτήτων τους από την οποία πρέπει να προκύπτει δραστηριότητα 
τουλάχιστον ενός έτους.
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
κατάλογο των παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με 
αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται :

- εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
αρμόδια αρχή,

- εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με 
απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.

Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις εκείνες που οι 
οικονομικοί φορείς δε διαθέτουν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
κατά την τελευταία τριετία (2015, 2016, 2017), η Αναθέτουσα Αρχή θα λαμβάνει υπόψη της συμβάσεις 
προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία και όχι πέραν 
της τελευταίας πενταετίας. Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν τα ζητούμενα στοιχεία 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας εντός της τελευταίας πενταετίας δεν αποκλείονται από τη 
διαδικασία του διαγωνισμού για το λόγο αυτό.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις αντίστοιχες 
βεβαιώσεις - πιστοποιήσεις.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου.

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

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.4

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής για κάθε τμήμα. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι’ & ΙΙΙ’ της 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και η κατάθεση τους συνιστά λόγω απόρριψης. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/215/19-
5-2017 (ΦΕΚ 1924/Β – 2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

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

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

4 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

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

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

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

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

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

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

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων.
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Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ’).  

Το εν λόγω έντυπο υποβάλλεται, σύμφωνα με τις οδηγίες - ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ESPD)” οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ακόλουθη διαδρομή:  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή.

[Για υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ’]

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

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

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 
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υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Το απαιτούμενο περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς 
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομιστούν και σε έντυπη μορφή.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1.3.

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολο της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Α.Α. μπορεί να καλεί μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ τους προσφέροντες να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα έγγραφα που έχουν 
υποβάλει. Διευκρινήσεις δίδονται μονάχα όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, διαφορετικά δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 

Οι διευκρινήσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, 
σε προθεσμία που θα ορίζει η αρμόδια επιτροπή και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 
ημέρες. 

Α. Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών (υλικών) στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

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

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
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σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Μέρος Β’ του Παραρτήματος  
Ι της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Ο χρόνος ισχύος προσφοράς δηλώνεται με σχετική δήλωση του προσφέροντα μέσα στον  (υπο)φάκελο 
δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσης 
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
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η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 13/02/2019 και ώρα 12:00 μ.μ. ή τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 12:00 μ.μ..

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

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

Ειδικότερα :

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

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

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

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

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

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης και στα οποία περιλαμβάνονται και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 
2.2.4 -2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή. 

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

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
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προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. 

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

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

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

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 
στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15%  στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην 
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως 
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  
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Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4 της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

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

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

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

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

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής.

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

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ’ της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 
μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται στο ποσό των:

 οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (8.709,68€) για το Τμήμα 1

 τριακοσίων πενήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (351,29€) για το Τμήμα 2 & 

 χιλίων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (1.451,61€) για το Τμήμα 3,

και η οποία κατατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής κατά το χρονικό σημείο 
εκκίνησης της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας, (προ της οριστικής αποδέσμευσης του αντίστοιχου 
τμήματος της εγγύησης καλής εκτέλεσης) και θα καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εγγύησης.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να 
τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της 
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 
που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Κατά την κοινοποίηση της 
προαναφερόμενης αλλαγής και στην περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του 
υπεργολάβου (όσον αφορά στην απόδειξη οποιουδήποτε απαιτούμενου κριτηρίου της παρούσας 
διακήρυξης), υποχρεούται να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά του νέου υπεργολάβου στοιχεία. 
Σημειώνεται δε, ότι η οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Κάθε τροποποίηση της σύμβασης, πριν την υπογραφή της, πρέπει να τύχει της προέγκρισης από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Καμία προφορική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
εκτελέσεως της σύμβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης σύμβασης ή 
κάποιου από τους όρους της. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, βάσει των τμηματικών παραδόσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα και πιο συγκεκριμένα η πληρωμή θα αφορά το 100% της αξίας κάθε 
παραστατικού μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προσκομισθέντων ειδών.

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

5.1.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

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

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016)

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να υποβάλει κατά περίπτωση προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
του ν.4412/2016 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και εγκαταστήσει τον εξοπλισμό  σταδιακά, και εντός δύο 
(2) μηνών από την έγγραφη ενημέρωση του, από την Αναθέτουσα Αρχή. Η έγγραφη ενημέρωση θα 
πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες και τον 
προγραμματισμό της αναθέτουσας αρχής για έκαστο ΚΕΥΔ, και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει 
μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υπογραφή αυτής. Η τμηματική παράδοση στα κατά τόπους 
Κ.Ε.Υ.Δ., θεωρείται αναγκαία καθώς συνδέεται με τη διαμόρφωση του χώρου του αντίστοιχου ΚΕΥΔ όπου 
προγραμματίζεται η εγκατάσταση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Πιο συγκεκριμένα η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί ως κάτωθι :

ΚΕΥΔ - ΠΟΛΗ Ποσότητα 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

Ποσότητα 
εκτυπωτών laser

Ποσότητα 
πολυμηχανημάτων

ΑΘΗΝΑ 10 1 1

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 1 1

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 6 1 1

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 6 1 1

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6 1 1

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 6 1 1

ΓΛΥΦΑΔΑ 6 1 1

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6 1 1

ΑΧΑΡΝΑΙ 6 1 1

ΦΥΛΗ 6 1 1

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 1 1

ΧΑΛΚΙΔΑ 6 1 1

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 6 1 1

ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 1 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 1 1

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 1 1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 6 1 1

ΚΑΒΑΛΑ 6 1 1

ΒΕΡΟΙΑ 6 1 1

ΣΕΡΡΕΣ 6 1 1

ΚΟΖΑΝΗ 6 1 1
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6 1 1

ΛΑΡΙΣΑ 6 1 1

ΒΟΛΟΣ 6 1 1

ΑΓΡΙΝΙΟ 6 1 1

ΠΑΤΡΑ 10 1 1

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 1 1

ΡΟΔΟΣ 6 1 1

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10 1 1

ΧΑΝΙΑ 6 1 1

Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου κάποιου από τα ΚΕΥΔ, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών είτε σε άλλο κτίριο 
δημόσιου φορέα αλλά εντός των ορίων των Δήμων που έχουν οριστεί ως έδρες των ανωτέρω Κ.Ε.Υ.Δ., είτε 
στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Άγιος Ιωάννης 
Ρέντης, Αττική).

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος.

6.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την κεντρική υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια 
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στους χώρους υποδοχής αυτών (κατά τόπους ΚΕΥΔ), ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην κεντρική υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από αρμόδιο υπάλληλο, που 
θα οριστεί από την ΕΓΔΙΧ για κάθε ΚΕΥΔ, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1 Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Παραλαβής Υλικών (ΕΠΠΕ)

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ.11 εδ.β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου και το Παράρτημα IV της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).

Ειδικότερα, για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και την παραλαβή των ειδών θα 
συγκροτηθούν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, τριμελείς (πρωτοβάθμιες) Επιτροπές 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) ανά νομό στον οποίο εδρεύουν ένα ή περισσότερα Κ.Ε.Υ.Δ., ήτοι 
θα συσταθούν οι κάτωθι Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής:
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 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για τα Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύουν στο Ν.Αττικής (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Αθήνας, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Περιστερίου, Γλυφάδας, Καλλιθέας, 
Αχαρνών, Φυλής, Πειραιά). Η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια να παραλάβει και τα είδη που 
τυχόν παραδοθούν στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.6.1.1

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Ευβοίας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Χαλκίδας)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Κορινθίας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Κορίνθου)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για τα Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύουν στο Ν.Θεσσαλονίκης 
(Κ.Ε.Υ.Δ. Ευόσμου, Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Έβρου (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Αλεξανδρούπολης)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Καβάλας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Καβάλας)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Ημαθίας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Βέροιας)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Σερρών (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Σερρών)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Κοζάνης (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Κοζάνης)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Ιωαννίνων (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Ιωαννίνων)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Λάρισας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Λάρισας)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Μαγνησίας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Βόλου)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Αιτωλοακαρνανίας 
(Κ.Ε.Υ.Δ. Αγρινίου)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Αχαϊας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Πάτρας)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Μεσσηνίας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Καλαμάτας)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Δωδεκανήσου 
(Κ.Ε.Υ.Δ. Ρόδου)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Ηρακλείου (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Ηρακλείου)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Χανίων (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Χανίων)
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6.2.2 Τρόπος παραλαβής υλικών 

Οι ανωτέρω Επιτροπές εισηγούνται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  της Αναθέτουσας Αρχής για  
όλα τα θέματα παραλαβής του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τη διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται:

α) Με μακροσκοπική εξέταση και

β) Με πρακτική δοκιμασία.

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών. Σε 
περίπτωση που προκύψει κόστος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δοκιμασία, αυτό θα επιβαρύνει τον  
Προμηθευτή. 

Οι ΕΠΠΕ παρακολουθούν και ελέγχουν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγούνται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 
μη τήρησης των ως άνω όρων.

Οι ανωτέρω προβλεπόμενες ΕΠΠΕ, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσουν πρωτόκολλο 
(μακροσκοπικό –οριστικό –παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα 
με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις ΕΠΠΕ κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους  εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους.

6.2.3 Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Παραλαβής 

Στις περιπτώσεις εκείνες που υλικά απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής 
(ΕΠΠΕ), μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα 
από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Το 
αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής απόφασης. Η επανεξέταση των υλικών από την δευτεροβάθμια επιτροπή διενεργείται μόνο μια 
φορά. Η δευτεροβάθμια επιτροπή συγκροτείται  με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου είτε 
εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου της πρωτοβάθμιας επιτροπής 
παραλαβής (απορριπτέα υλικά ή παραληπτέα με έκπτωση) στην περίπτωση που η συγκρότησή της γίνεται 
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, είτε εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης του 
προμηθευτή για επανεξέταση.

Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής έχει τις ίδιες αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας επιτροπής και ως εκ 
τούτου προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους εντός των προκαθορισμένων 
χρονικών ορίων (βλ. 6.2.2)  και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Τα πρωτόκολλα 
που συντάσσονται από τις δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους  εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους.

Τα τυχόν έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη 
απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται 
μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή 
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εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου 
ταμείου.

6.2.4 Χρόνος παραλαβής υλικών 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου από την ΕΠΠΕ πραγματοποιείται εντός 
ενός (1) μήνα από την παράδοση, εγκατάσταση και την πρακτική δοκιμασία τους. Σε περίπτωση 
συγκρότησης δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, όπως ορίζεται στο άρθρο 6.2.3, η παραλαβή των 
υλικών και η έκδοση του σχετικού πρωτόκολλου από τη δευτεροβάθμια επιτροπή πραγματοποιείται εντός 
ενός (1) μήνα από την ημερομηνία σύστασής της.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από τις 
αρμόδιες επιτροπές εντός των προβλεπόμενων χρόνων (ως αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο), 
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου. 
Εκδίδεται προς τούτο απόφαση παραλαβής του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το 
θεωρημένο από τον αρμόδιο υπάλληλο, που θα έχει οριστεί με σχετική απόφαση από την ΕΓΔΙΧ για κάθε 
ΚΕΥΔ να παραλάβει τα υλικά, αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα δε με την απόφαση παραλαβής 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή, που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου (η συγκρότηση της οποίας προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.4412/2016), στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής (ΕΠΠΕ) που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο, δηλαδή εντός ενός μήνα από την παράδοση, εγκατάσταση και πρακτική δοκιμασία των 
ειδών. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής συγκροτείται μετά από την αυτοδίκαιη παραλαβή και 
ανεξάρτητα από την πληρωμή του προμηθευτή, που μπορεί να έχει προηγηθεί της συγκρότησής της. Η εν 
λόγω επιτροπή προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 
παράγραφο 6.2.2 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
αποδεσμεύεται τμηματικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.4.1 της παρούσας και δεν 
επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων τα οποία συντάσσονται τόσο από τις προβλεπόμενες Επιτροπές του 
άρθρου 208 όσο και του άρθρου 209 του Ν.4412/2016.  

6.2.5 Ολοκλήρωση του Υποέργου 13 

Με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής θα πιστοποιηθεί η οριστική 
παραλαβή όλου του έργου (Υποέργο 13) βασιζόμενο στα επιμέρους πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής 
των επιμέρους παραδόσεων που εκδίδονται από τις αρμόδιες, προβλεπόμενες στα άρθρα 208 και 209 του 
Ν.4412/2016, επιτροπές. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
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6.3.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις.

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

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία on-site και τη δωρεάν συντήρηση του 
αποκτηθέντος εξοπλισμού για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
του.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

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

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο 
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με αποστολή, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και τη 
διαμόρφωση της πολιτικής για την ενημέρωση και την υποστήριξη προς ενδιαφερόμενους για λήψη 
δανείου και δανειολήπτες, καθώς και τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση νοικοκυριών και μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων.
Η εν λόγω αποστολή της ΕΓΔΙΧ υλοποιείται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας και σε περιφερειακό επίπεδο 
μέσω των τριάντα (30) Κέντρων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) που βάσει της υπ’  
αριθ. 88830/10-7-2017 Απόφασης (ΦΕΚ 2853/Β’/16-8-2017) πρόκειται να λειτουργήσουν σε όλη την 
επικράτεια.
Επιχειρησιακός στόχος των Κ.Ε.Υ.Δ. είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη των φυσικών και νομικών 
προσώπων (νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), με την παροχή οικονομικών και νομικών 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων 
οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών του ν. 4354/2015, καθώς και εν 
γένει για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
Τα Κ.Ε.Υ.Δ. υποστηρίζονται στο έργο τους από τα Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΥΔ για την υλοποίηση της εκ του νόμου 
αποστολής τους (ενημέρωση και εξυπηρέτηση δανειοληπτών), κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού και ειδικότερα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων. 
Με τη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού θα επιτευχθεί:

 Η διεκπεραίωση των καθηκόντων των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τα Κ.Ε.Υ.Δ. (ενδεικτικά 
αναφέρουμε σύνταξη, εκτύπωση, σάρωση εγγράφων, δημιουργία αντιγράφων, αποστολή 
εγγράφων μέσω τηλεομοιοτυπίας  κλπ),

 Η επικοινωνία τόσο ανάμεσα στις περιφερειακές Υπηρεσίες όσο και μεταξύ των ΚΕΥΔ και της 
Κεντρικής Υπηρεσίας

 Η πρόσβαση των υπηρετούντων υπαλλήλων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) 
της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων και την παρακολούθηση των 
αιτημάτων των πολιτών που προσέρχονται στα Κ.Ε.Υ.Δ.  

Για τους προαναφερόμενους λόγους η Υπηρεσία μας προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για 
προμήθεια και εγκατάσταση (θέση σε παραγωγική λειτουργία):

1. 200 Η/Υ συνολικά με αντίστοιχο λογισμικό εκτιμώμενης δαπάνης 270.000€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.
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2. 30 Laser εκτυπωτών συνολικά εκτιμώμενης δαπάνης 10.890,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3. 30 πολυμηχανήματα συνολικά εκτιμώμενης δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ειδικότερα στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ».
Η παρούσα διακήρυξη διαιρείται σε τρία (03) επιμέρους τμήματα προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των οικονομικών φορέων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Εταιρία έχει την ευθύνη προμήθειας και εγκατάστασης και θέσης σε παραγωγική λειτουργία του 
εξοπλισμού και λογισμικού που περιγράφονται στην Διακήρυξη και οτιδήποτε πρόσθετου απαιτείται για 
να υποστηρίξει την Επιχειρησιακή του Λύση. 

Η Εταιρία θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης.

Η Εταιρία καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του 
εξοπλισμού και ενημερώνει την ΕΓΔΙΧ τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, για την ακριβή 
ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, προκειμένου να 
ενημερωθούν έγκαιρα οι κατά τόπους υπεύθυνοι ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία και η συνεργασία 
τους.

Το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης του εξοπλισμού βαρύνει την Εταιρεία.

Την ευθύνη για κάθε βλάβη φθορά ή απώλεια του εξοπλισμού και κάθε Τμήματός του, φέρει μέχρι την 
οριστική παραλαβή η Εταιρία.

Η τεχνολογική λύση που θα προσφερθεί, στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές συμμόρφωσης που ακολουθούν.

Παρατίθενται οι Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MINI 

ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ  

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες 
για την υποβολή των προσφορών

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1 Αριθμός Τεμαχίων σταθμών εργασίας 200 τμχ

1.2
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, το Μοντέλο και η 
αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου σταθμού 
εργασίας

ΝΑΙ

1.3

Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας, αμεταχείριστος με 
ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες και να 
κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά 

ΝΑΙ

1.4
Τα συνοδευτικά περιφερειακά (πληκτρολόγιο, mouse, 
ηχεία) να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τον 
προσφερόμενο σταθμό εργασίας.

ΝΑΙ

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1 Για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) :

2.1.1  Βαθμολογία επεξεργαστή κατά το 
μετροπρόγραμμα PassMark ( CPU Mark )

≥ 7000

2.1.2  Να περιγραφεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική της 
CPU

ΝΑΙ

2.1.3  Αριθμός μονάδων ≥ 1

2.1.4  Clock Rate (GHz) ≥ 2.8

2.1.5  Αριθμός πυρήνων/CPU ≥ 4

2.1.6  Cache (MB) ≥ 3

2.1.7  Να αναφερθεί ο τύπος και η ταχύτητα διαύλου 
(system bus)

ΝΑΙ

2.2 Για την Κύρια Μνήμη (RAM) :
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2.2.1  Μέγεθος Προσφερόμενης Μνήμης (τοποθέτηση 
σε μία υποδοχή) (GB)

≥ 8

2.2.2  Μέγεθος Υποστηριζόμενης Μνήμης (GB) ≥ 32

2.2.3  Τεχνολογία Μνήμης DDR-3 ή ανώτερο ΝΑΙ

2.2.4  Ταχύτητα Χρονισμού (Mhz) ≥ 1600

2.2.5
 Να αναφερθούν οι ελεύθερες υποδοχές μνήμης 

(slots) της μητρικής μονάδας του τελικώς 
διαμορφωμένου προτεινόμενου συστήματος

ΝΑΙ

2.3 Για τις Μονάδες Σκληρών Δίσκων :

2.3.1  Αριθμός Μονάδων ≥ 1

2.3.2  Τύπος Δίσκου (HDD,SSD) HDD

2.3.3  Χωρητικότητα δίσκου (GB) ≥ 500

2.3.4  Ταχύτητα Προσπέλασης (rpm) ≥ 7200

2.3.5  Cache (MB) ≥ 64

2.3.6  Σύνδεση SATA III ή ανώτερη ΝΑΙ

2.4 Για την Κάρτα Γραφικών:

2.4.1  Ανεξάρτητη Κάρτα Γραφικών HD  

2.4.1.1  Μνήμη RAM (GB)

2.4.1.2  Memory Interface

2.4.1.3  Ταχύτητα Χρονισμού Μνήμης (Mhz)

2.4.1.4  Ανάλυση 4Κ

2.4.1.5  Έξοδοι :  DVI ή HDMI ή Display Port 

2.4.2  Ενσωματωμένη (Integrated) Κάρτα Γραφικών HD  NAI

2.4.2.1  Έξοδοι  :  VGA, DVI ή HDMI ή Display Port NAI

2.4.2.2
 Να αναφερθεί το μέγιστο ποσό της κύριας μνήμης 

του συστήματος που δεσμεύεται από την 
ενσωματωμένη κάρτα γραφικών

NAI

2.5 Για το Κύκλωμα Ήχου :

2.5.1  On board Κάρτα Ήχου ΝΑΙ
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2.5.1.1  Κανάλια Ήχου Stereo  ή ανώτερο ΝΑΙ

2.5.2  Ανεξάρτητη Κάρτα Ήχου 

2.5.2.1  Κανάλια Ήχου stereo ή ανώτερο

2.5.2.2  Θύρα Σύνδεσης PCI Express ή ανώτερο

2.6 Για το Ζεύγος Εξωτερικών Ηχείων : 

2.6.1  Εξωτερικός Διακόπτης  Ρυθμιζόμενης Έντασης ΝΑΙ

2.6.3  USB τροφοδοσία ρεύματος ΝΑΙ

2.6.4  Ισχύς RMS (Watt)

2.6.5  Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι ο ίδιος με 
του σταθμού εργασίας

ΝΑΙ

2.7 Για το Δίκτυο (Ethernet) : 

2.7.1  Ταχύτητα 10/100/1000, 100/1000Mbps ή ανώτερο ΝΑΙ

2.7.2  Δυνατότητα Network Boot ΝΑΙ

2.8 Για την συσκευή Οπτικής Απεικόνισης :

2.8.1  DVD+/-RW ή Blu-ray Drive ή ανώτερο ΝΑΙ

2.8.2  Σύνδεση SATA ή ανώτερο ΝΑΙ

2.8.3  Ενδεικτική Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD ≥ 16x

2.9 Για τις Θύρες Διασύνδεσης :

2.9.1  USB 2.0 & USB 3.0 ή ανώτερο ≥ 6

2.9.3  Τουλάχιστον 2 εκ των USB 2.0 ή USB 3.0 στο Front 
Panel

NAI

2.9.4  Internal USB 2.0 ή ανώτερο

2.9.5  RJ-45 ΝΑΙ

2.9.6  Front Panel: Mic-in / Headphone out ή Combo ΝΑΙ

2.9.7  Back Panel: Mic-in/Line-in, Line-out ΝΑΙ

2.10 Να αναφερθούν οι ελεύθερες θύρες (Expansion Slots) 
της Μητρικής Κάρτας του προσφερόμενου σταθμού 
εργασίας  

ΝΑΙ

2.11
Πληκτρολόγιο USB  (QWERTY) με μόνιμη αποτύπωση 
Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων (≥ 101 
πλήκτρων). Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι ο 

ΝΑΙ
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ίδιος με του σταθμού εργασίας

2.12 Optical mouse USB με τροχό (wheel). Ο κατασκευαστής 
θα πρέπει να είναι ο ίδιος με του σταθμού εργασίας ΝΑΙ

3 Λειτουργικό Σύστημα 

3.1

Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10 
Professional GR 64 bit σε Ελληνικό γραφικό 
περιβάλλον. Να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης 
τύπου volume license (government) και να είναι 
εγκατεστημένο σε κάθε σταθμό εργασίας κατά την 
παράδοση του (επιθυμητό CD εγκατάστασης).

ΝΑΙ

3.2 Άδεια  WinSrvCAL 2016 OLP NV Gov UsrCAL 200 τμχ

3.3

Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει εκτενή 
κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας στην Ελληνική 
γλώσσα που να καλύπτουν όλη την λειτουργικότητα 
του συστήματος

3.4

Στο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να υπάρχει 
διαθέσιμη ευρεία ποικιλία βοηθητικών συσκευών 
ειδικών για χρήση από ΑΜΕΑ, καλύπτοντας άτομα με 
κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης & 
ακοής, καθώς και μαθησιακά / νοητικά προβλήματα

4 Λογισμικό Γραφείου 

4.1

Microsoft Office 2016 Business Ελληνική έκδοση ή 
νεότερη. Nα συνοδεύεται από την επίσημη άδεια 
χρήσης τύπου volume license (government) και να 
είναι εγκατεστημένο σε κάθε σταθμό εργασίας κατά 
την παράδοσή του (επιθυμητό CD εγκατάστασης).

ΝΑΙ

5 Προστασία από ιούς (Antivirus)

5.1

Εφαρμογή προστασίας antivirus η οποία θα 
ενημερώνεται με τα κατάλληλα signature updates και 
να αναφερθεί το όνομα και η έκδοσή του. Να 
εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί σε κάθε σταθμό 
εργασίας και να εγκατασταθεί στον κεντρικό 
διαχειριστή των antivirus (VM).

ΝΑΙ

5.2 License Enterprise

5.3 Ανανέωση των αδειών χρήσης για όλη την διάρκεια 
της εγγύησης του εξοπλισμού ΝΑΙ

6 Άλλες απαιτήσεις εξοπλισμού

6.1 Συμβατότητα με τουλάχιστον ένα πρότυπο ΝΑΙ
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εξοικονόμησης ενέργειας Energy Star, TCO Certified 
Displays ή κάποιο ισοδύναμο

6.2 Όλοι οι προσφερόμενοι Σταθμοί εργασίας θα πρέπει 
να έχουν την ίδια επακριβώς σύνθεση (configuration) ΝΑΙ

6.3

Να προσφερθούν, για το κάθε σύστημα, τα καλώδια 
ρεύματος, το καλώδιο δικτύου και όλα τα καλώδια 
σύνδεσης που υποστηρίζει η προσφερόμενη κάρτα 
γραφικών (ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη)

ΝΑΙ

7 Έγχρωμη Οθόνη

7.1 Αριθμός Τεμαχίων οθονών 200 τμχ

7.2
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. 
Επιτρέπεται κατασκευαστής διαφορετικός του 
σταθμού εργασίας   

ΝΑΙ

7.3

Το προσφερόμενο μοντέλο οθόνης πρέπει να 
βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη 
χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Και δεν 
πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του 
ή να είναι σε κατάσταση «End-οf-Life».

ΝΑΙ

7.4
Οθόνη  Wide (16:9 ή 16:10) με Panel : LED ή LCD ή IPS 
ή ανώτερο ΝΑΙ

7.5
Εισόδους D-Sub(VGA) ή DVI ή HDMI ή Display Port 
ώστε να είναι συμβατή με τον προσφερόμενο σταθμό 
εργασίας

ΝΑΙ

7.6 Διαγώνια διάσταση (inches) ≥ 21.5”

7.7 Αντίθεση (contrast ratio static) ≥1000:1

7.8 Μέγιστη Υποστηριζόμενη Ανάλυση ≥1920 X 1080

7.9 Συχνότητα Μεγίστης Υποστηριζόμενης Ανάλυσης (Hz) ≥60

7.10 Χρόνος Απόκρισης (ms) ≤ 8

7.11 Γωνία Θέασης Οριζόντια/Κάθετη (μοίρες) ≥160/160

7.12
Συμβατότητα με τουλάχιστον ένα πρότυπο 
εξοικονόμησης ενέργειας Energy Star, TCO Certified 
Displays ή κάποιο ισοδύναμο

ΝΑΙ

7.13 Λειτουργία Οθόνης PIP (Picture in Picture)

1. Γενικά

8.1

Η παράδοση των Η/Υ (σταθμοί εργασίας & οθόνες) θα 
γίνει από τον ανάδοχο στα κατά τόπους Κέντρα 
Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ) 
ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με Πίνακα που ακολουθεί.  

ΝΑΙ
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8.2

Όλοι οι όροι  των τεχνικών προδιαγραφών του 
παρόντος πίνακα πρέπει να απαντηθούν µε 
αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές στα τεχνικά 
φυλλάδια (prospectus), τα οποία θα 
συνυποβάλλονται. Στην περίπτωση που ορισμένα από 
τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν 
αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus),  η 
επαλήθευσή τους θα γίνεται από επίσημες βεβαιώσεις 
της κατασκευάστριας εταιρίας.

ΝΑΙ

8.3
Ο κατασκευαστής να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό 
ISO 9001, ΙSO14000 ή ισοδύναμο  ΝΑΙ

2. Εγγύηση – Δωρεάν Συντήρηση

2.1

Εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης. 
Για την περίπτωση της οθόνης πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει και εγγύηση για μηδέν καμένα 
pixels.

≥ 2 έτη

2.2

Ο Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης για την Αθήνα και 
την Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 
ώρες και κατ’ ανώτατο όριο τις 2 εργάσιμες ημέρες για 
την Υπόλοιπη Ελλάδα.   

ΝΑΙ

2.3

Κατά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει 
οποιεσδήποτε βλάβες  παρουσιαστούν και δεν 
οφείλονται σε κακή χρήση των σταθμών εργασίας ή 
των οθονών. Επίσης να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση 
ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για 
την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης 
απαιτείται μεταφορά του σταθμού εργασίας ή της 
οθόνης, αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ

2.4
Να γίνει αναφορά σε τυχόν παροχή υποστήριξης και 
συντήρησης των σταθμών εργασίας - Οθονών, πέραν 
της εγγύησης καλής λειτουργίας (έτη)

2.5 Χρόνος παράδοσης ≤ 2 μήνες

 Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Τμήμα 1) υποχρεούνται όπως συμπληρώσουν και προσκομίσουν 
στην τεχνική προσφορά τους το ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης.

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των 
προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus, να 
τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών.

 Σημειώνεται ότι, εάν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι 
προαιρετική.
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Φάσεις υλοποίησης της προμήθειας του Τμήματος 1 και Χρονοδιάγραμμα

Η υλοποίηση θα ακολουθήσει μια προσέγγιση σε δύο φάσεις όπως περιγράφεται στο πιο πάνω πίνακα.

Φάση 1η Μελέτη Εφαρμογής 10 ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης

Φάση 2η Τοπική Παράδοση Εξοπλισμού –
Παραμετροποίηση και Εγκατάσταση

Ως αναφέρεται στην παράγραφο 
6.1.1

I. Μελέτη Εφαρμογής

Στη φάση αυτή ο ανάδοχος θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση της υπηρεσίας λαμβάνοντας 
υπόψη:

1. Το περιβάλλον της εφαρμογής που θα χρησιμοποιήσει ο χρήστης

2. Το υφιστάμενο δίκτυο, τη διαθέσιμη διευθυνσιοδότηση

3. Τις εφαρμογές που πρέπει να εγκατασταθούν σε κάθε υπολογιστή (εφαρμογή ΕΓΔΙΧ, Office, 
antivirus)

4. Τον υπόλοιπο προσφερόμενο εξοπλισμό (εκτυπωτές, πολυμηχανήματα)

Θα κάνει ένα πλάνο εργασιών εγκατάστασης, το οποίο θα περιλαμβάνει:

1. Την αρχική παραμετροποίηση, η οποία δύναται να λάβει χώρα και στους χώρους του 
αναδόχου.

2. Την αποστολή και τοποθέτηση στους απαιτούμενους χώρους εργασίας.

3. Την επιτόπια παραμετροποίηση ώστε να είναι ο υπολογιστής έτοιμος για να τεθεί σε 
παραγωγική λειτουργία.

Η ΕΓΔΙΧ, την επόμενη ημέρα από την υπογραφή της σύμβασης, θα υποδείξει/παραδώσει στον ανάδοχο 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής.

Η εταιρεία θα υποβάλλει Παραδοτέο(μελέτη εφαρμογής), το οποίο θα περιλαμβάνει τα παραπάνω. Το εν 
λόγω παραδοτέο θα παραληφθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα 
συγκροτηθεί για την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών στα Κ.Ε.Υ.Δ. του Ν.Αττικής.

II. Τοπική παράδοση Εξοπλισμού – Παραμετροποίηση και Εγκατάσταση Εξοπλισμού

Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον προσφερθέντα εξοπλισμό και λογισμικό στους χώρους 
που θα έχουν αποτυπωθεί στη Μελέτη Εφαρμογής. Ο Ανάδοχος στη φάση αυτή θα ολοκληρώσει:

1. Την τοποθέτηση του εξοπλισμού στη φυσική του θέση και τη φυσική διασύνδεση του.

2. Οποιαδήποτε είδους παραμετροποίηση, πέραν της εγκατάστασης του εξοπλισμού που θα γίνει με 
τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι έτοιμος για παραγωγική λειτουργία.
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3. Θέση σε παραγωγική λειτουργία του συστήματος antivirus.

Παραδοτέα της φάσης είναι:

 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός ελεγμένος ποσοτικά (δελτία αποστολής, τιμολόγια).
 Το προσφερόμενο λογισμικό ελεγμένο ποσοτικά συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών (δελτία αποστολής, τιμολόγια).
 Συμπληρωμένο αρχείο με τα serial number του εξοπλισμού στις τελικές θέσεις εργασίας.
 Εγκατεστημένος εξοπλισμός σε λειτουργική ετοιμότητα.
 Εγκατεστημένο λογισμικό σε λειτουργική ετοιμότητα. 
 Παραμετροποίηση του εξοπλισμού έτσι ώστε να λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα για το 

οποίο προορίζεται. 
 Δικτυακή διασύνδεση  του εξοπλισμού.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της φάσης θα σημάνει την τοποθέτηση του εξοπλισμού σε φυσική θέση και την 
ποσοτική παραλαβή του και ο βασικός έλεγχος της προσφερόμενης σύνθεσης.

Σε περίπτωση που η ΕΓΔΙΧ αλλάξει οποιαδήποτε επιχειρησιακή απαίτηση έως και τη λήξη τρέχουσας 
φάσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την υλοποιήσει. Παράδειγμα αλλαγή στην τελική θέση του 
εξοπλισμού ακόμα και σε άλλη πόλη. Σε περίπτωση που προκύψει πρόσθετο κόστος, αυτό επιβαρύνει τον 
προμηθευτή.

Υπηρεσίες εγγύησης

Στις υπηρεσίες εγγύησης – δωρεάν συντήρησης περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

Εξοπλισμός (υλικό και λογισμικό Συστήματος)

 Οργάνωση και βελτιστοποίηση (tuning) του προσφερόμενου εξοπλισμού.

 Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του υλικού καθώς και επαναφορά του 
συστήματος σε επίπεδο και περιβάλλον λειτουργίας πανομοιότυπο με εκείνο, το οποίο διέθετε ο 
εν λόγω εξοπλισμός, πριν τη διαπίστωση της δυσλειτουργίας.

 Αποκατάσταση δυσλειτουργιών, ελαττωμάτων και ολοκλήρωση του λογισμικού συστήματος με τη 
διάθεση διορθωτικών εκδόσεων/αναβαθμίσεων (patches-fixes κ.λ.π.) που προτείνονται από τον 
κατασκευαστή.

 Ενημέρωση για τυχόν νέες εκδόσεις του λογισμικού.

 Κάλυψη εργασίας και μετακινήσεων του προσωπικού, αποστολής εξοπλισμού, καθώς και 
ανταλλακτικών από τον Ανάδοχο. 

 Άμεση ανταπόκριση, με επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, και πλήρη 
αποκατάσταση της βλάβης.

 Επαρκές stock ανταλλακτικών για την κάλυψη οποιασδήποτε βλάβης, εντός των προβλεπόμενων 
χρονικών περιθωρίων, κατανεμημένη γεωγραφικά, ανάλογα με τη διασπορά του εξοπλισμού.

 Επιδιόρθωση, αντικατάσταση και ολοκλήρωση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα 
λειτουργίας για όλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης.
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 Εντοπισμός αιτιών βλαβών, δυσλειτουργιών και αποκατάστασή τους.

 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 
εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού.

Σε περίπτωση αντικατάστασης ολόκληρου ή μέρους του εξοπλισμού πληροφορικής, αυτό θα 
πρέπει να είναι καινούριο και ισοδύναμο ή με ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα 
τεκμηριώνεται προς την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε 
κόστος απαιτηθεί για την εξασφάλιση της συμβατότητας των προϊόντων που θα 
αντικατασταθούν.

Ως προς το προσφερόμενο λογισμικό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 Ενημέρωση, διάθεση και εγκατάσταση αναβαθμίσεων λογισμικού Antivirus.
 Ενημέρωση της ΕΓΔΙΧ για την απαιτούμενη αναβάθμιση του εξοπλισμού προκειμένου να 

υποστηριχθούν οι παραπάνω νέες εκδόσεις.
 Αποκατάσταση δυσλειτουργιών, ελαττωμάτων των Προϊόντων Λογισμικού με τη διάθεση 

διορθωτικών εκδόσεων, αναβαθμίσεων (ServicePacks (SP), patches) που προτείνονται από τον 
κατασκευαστή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες 
πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1 Αριθμός Τεμαχίων 30 τμχ

1.2 Να γίνει αναφορά σε κατασκευαστή και μοντέλο ΝΑΙ

1.3

Το προσφερόμενο είδος να  είναι σύγχρονης 
ψηφιακής τεχνολογίας, αμεταχείριστο, με 
ανακοίνωση τους τελευταίους 36 μήνες και να 
κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά.

ΝΑΙ

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1 Ασπρόμαυρη Εκτύπωση ΝΑΙ

2.2 Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδας Α4 (ppm) ≥ 35

2.3 Ανάλυση (dpi) ≥1200Χ1200

Προσφερόμενη ≥ 64 MB
2.4 Μνήμη

Μέγιστη ≥ 256 MB

2.5 Fonts ELOT-928 ΝΑΙ

2.6 Υποστήριξη Bar Codes (Συμβατός με code 128)

2.7 Μέγεθος χαρτιού Α4

2.8 Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού (σελίδες) > 250

Text & Graphics ΝΑΙ

Face Down ΝΑΙ

Duplex ΝΑΙ
2.9 Εκτύπωση

Διαφάνειες ΝΑΙ

PCL-6 ΝΑΙ
2.10 Γλώσσα

PCL-5e ΝΑΙ

2.11 Interface 
Επικοινωνίας

Ethernet (10/100)BASE-Τ ή 
ανώτερο ΝΑΙ
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Parallel

Serial

USB 2.0 ή ανώτερο ΝΑΙ

2.12

Αυτόματη εναλλαγή εκτυπώσεων μεταξύ Ethernet 
& USB interface στην περίπτωση ταυτόχρονης 
χρησιμοποίησης και των δύο interfaces του 
εκτυπωτή από διαφορετικά PC´s

2.13 Θόρυβος (κατά την εκτύπωση) (dB) < 55

2.14 Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας (sec) < 9 sec

2.15 Μέγιστος Αριθμός Σελίδων ανά Μήνα (duty cycle) > 50.000

2.16 Προτεινόμενος όγκος Σελίδων ανά Μήνα

2.17 Μέγιστος αριθμός σελίδων σε πολλαπλούς 
τροφοδότες χαρτιού

2.18 Εξοικονόμηση ενέργειας ΝΑΙ

2.19 Drivers για Windows XP, Vista , 7, 8 8.1 , 10 ΝΑΙ

2.20
Να προσφερθούν, για τον κάθε εκτυπωτή το 
καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο δικτύου και όλα τα 
καλώδια σύνδεσης που υποστηρίζει.     

ΝΑΙ

3 Αναλώσιμα 

3.1
Να προσφερθεί επιπρόσθετα ένα original set 
αναλωσίμων (toner & drum),  για κάθε εκτυπωτή 
(εκτός των εργοστασιακώς εγκατεστημένων)

ΝΑΙ

.

4 Γενικά

4.1

Η παράδοση των εκτυπωτών θα γίνει από τον 
ανάδοχο στα κατά τόπους Κέντρα Ενημέρωσης και 
Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ) ανά την 
Ελλάδα, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί.  

ΝΑΙ
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4.2

Όλοι οι όροι  των τεχνικών προδιαγραφών του 
παρόντος πίνακα πρέπει να απαντηθούν µε 
αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές στα 
τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία θα 
συνυποβάλλονται. Στην περίπτωση που ορισμένα 
από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν 
αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus),  
η επαλήθευσή τους θα γίνεται από επίσηµες 
βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.

ΝΑΙ

4.3
Να προσφερθούν, για το κάθε πολυμηχάνημα, το 
καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο δικτύου και όλα τα 
καλώδια σύνδεσης που υποστηρίζει.

ΝΑΙ

4.4 Ο κατασκευαστής να διαθέτει ισχύον 
πιστοποιητικό ISO 9001, ΙSO14000 ή ισοδύναμο  ΝΑΙ

4.5
Οι εκτυπωτές πρέπει να συνοδεύονται κατά την 
παράδοσή τους από εγχειρίδια  εγκατάστασης και 
λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα

ΝΑΙ

4.6

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκπαιδεύσει  
δωρεάν  έναν τουλάχιστον χειριστή -  υπάλληλο 
κατά την εγκατάσταση.  Η εκπαίδευση αυτή θα 
περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του 
εκτυπωτή  καθώς  και  την  άρση  
παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών, όπως 
εμπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή 
θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίμων.

ΝΑΙ

5 Εγγύηση - Συντήρηση

5.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας  και δωρεάν 
συντήρησης

≥ 2 έτη

5.2

Ο Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης για την Αθήνα 
και την Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
24 ώρες και κατ’ ανώτατο όριο τις 2 εργάσιμες 
ημέρες για την Υπόλοιπη Ελλάδα.   

ΝΑΙ

5.3
Κατά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει 
οποιεσδήποτε βλάβες  παρουσιαστούν και δεν 
οφείλονται σε κακή χρήση των εκτυπωτών. Επίσης 

ΝΑΙ
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να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή 
κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την 
αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης 
απαιτείται μεταφορά του εκτυπωτή, αυτή βαρύνει 
αποκλειστικά τον ανάδοχο.

5.4
Να γίνει αναφορά σε τυχόν παροχή υποστήριξης 
και συντήρησης των εκτυπωτών, πέραν της 
εγγύησης καλής λειτουργίας (έτη)

5.5 Χρόνος παράδοσης ≤ 2 μήνες

 Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση laser 
εκτυπωτών (Τμήμα 2) υποχρεούνται όπως συμπληρώσουν και προσκομίσουν στην τεχνική 
προσφορά τους το ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης.

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των 
προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus, να 
τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών.

 Σημειώνεται ότι, εάν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι 
προαιρετική.

 Σε περίπτωση αντικατάστασης ολόκληρου ή μέρους του εξοπλισμού, αυτό θα πρέπει να είναι 
καινούριο και ισοδύναμο ή με ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα τεκμηριώνεται 
προς την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί 
για την εξασφάλιση της συμβατότητας των προϊόντων που θα αντικατασταθούν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α4-Α3

α/α Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες 
για την υποβολή των προσφορών

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1 Αριθμός Τεμαχίων 30 τμχ

1.2
Να γίνει αναφορά σε κατασκευαστή και μοντέλο ΝΑΙ

1.3 Το προσφερόμενο είδος να  είναι σύγχρονης ψηφιακής 
τεχνολογίας, αμεταχείριστο, με ανακοίνωση τους 
τελευταίους 36 μήνες και να κυκλοφορεί στην διεθνή 
αγορά.

ΝΑΙ

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκτύπωσης ΝΑΙ

Φωτοαντιγραφής ΝΑΙ

Έγχρωμης Σάρωσης ΝΑΙ
2.1 Λειτουργίες

Fax ΝΑΙ

2.2 Ασπρόμαυρη Εκτύπωση ΝΑΙ

2.3 Μέγεθος  Χαρτιού Α3, Α4

2.4 Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδας Α3 (ppm) ≥ 15

2.5 Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδας Α4 (ppm) ≥ 25

Προσφερόμενη ≥ 512 MB
2.6 Μνήμη

Μέγιστη ≥ 1 GB

2.7 Fonts ELOT-928 ΝΑΙ

2.8 Να αναφερθεί αν έχει σκληρό δίσκο και η 
χωρητικότητά του

2.9
Υποστήριξη Bar Codes (Συμβατός με code 128)

Εικονίδια Χειρισμού  ΝΑΙ
2.10 Οθόνη Προβολής 

Πληροφοριών Ενημερωτικές Ενδείξεις ΝΑΙ
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Σύστημα χειροκίνητης  ή 
αυτόματης ρύθμισης 
φωτεινότητας

ΝΑΙ

Text & Graphics ΝΑΙ

Face Down ΝΑΙ

Duplex Auto ΝΑΙ
2.11 Εκτύπωση

Διαφάνειες ΝΑΙ

PCL-6 ΝΑΙ
2.12 Γλώσσα

PCL-5e ΝΑΙ

Ethernet (10/100)BASE-Τ ή 
ανώτερο ΝΑΙ

Parallel

Serial
2.13 Interface 

Επικοινωνίας

USB 2.0 ή ανώτερο ΝΑΙ
2.14

Αυτόματη εναλλαγή εκτυπώσεων μεταξύ Ethernet & 
USB interface στην περίπτωση ταυτόχρονης 
χρησιμοποίησης και των δύο interfaces του εκτυπωτή 
από διαφορετικά PC´s

2.15
Θόρυβος (κατά την εκτύπωση) (dB) < 65

2.16 Χρόνος προθέρμανσης (sec) < 30

2.17 Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας (sec) < 10 sec

2.18 Μέγιστος Αριθμός Σελίδων ανά Μήνα (duty cycle) > 20.000
2.19

Προτεινόμενος όγκος Σελίδων ανά Μήνα

2.20
Να διαθέτει 6 ψήφιο ή μεγαλύτερο γενικό μετρητή ΝΑΙ

2.21 Να αναφερθεί εάν διαθέτει σύστημα σελιδοποίησης 
εγγράφων (Finisher) με ενσωματωμένο μηχανισμό 
συρραφής

Χειροκίνητη (Bypass) (Φύλλα) ≥ 100
2.22 Τροφοδοσία Χαρτιού

Κασέτα Α4 (Tray) (Φύλλα) ≥ 250
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Κασέτα Α3 (Tray) (Φύλλα) ≥ 250

Κασέτα (Tray) 60 - 105 
2.23

Βάρος Χαρτιού  
(Τουλάχιστον σε 
gr/m2 ) Χειροκίνητα (Bypass) 60-105

2.24 Εξοικονόμηση ενέργειας  σύμφωνα µε τουλάχιστον 
ένα από τα πρότυπα Energy  Star,  Blue  Angel,  ή 
NordicSwan ή ισοδύναμο

ΝΑΙ

2.25 Συμμόρφωση µε Οδηγία RoHS. ΝΑΙ

2.26 Τάση λειτουργία 220-240V/50-60Ηz χωρίς ανάγκη 
ειδικής εγκατάστασης. ΝΑΙ

2.27
Να φέρει σήµανση CE.  Μαζί µε την τεχνική προσφορά 
να υποβληθεί η σχετική δήλωση συμμόρφωσης. ΝΑΙ

2.28 Drivers για Windows Vista , 7, 8, 8.1 ,10 ΝΑΙ

2.29
Να προσφερθεί για το μηχάνημα βάση στήριξης ΝΑΙ

2.30 Να αναφερθούν περεταίρω δυνατότητες του 
πολυμηχανήματος. ΝΑΙ

3 Φωτοαντιγραφικό

3.1
Ανάλυση (DPI) ≥600Χ600

3.2 Δυνατότητα Zoom τουλάχιστον 50% - 200% με 
δυνατότητα αυξομείωσης 1% ΝΑΙ

3.3
Σύστημα φωτοαντιγραφής από βιβλία (Book Mode) ΝΑΙ

3.4
Αναπαραγωγή Πολλαπλών Αντιγράφων (τουλάχιστον) ≥ 1 - 500

4 Έγχρωμος Σαρωτής

4.1
Ανάλυση (DPI) ≥600Χ600

4.2
Βάθος Χρώματος 8 bit

4.3 Αυτόματος Τροφοδότης Χαρτιού (ADF) και να 
αναφερθεί  η χωρητικότητά του ΝΑΙ
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Scan to Email    (SMTP) ΝΑΙ

Scan to Folder     (SMB, FTP) ΝΑΙ4.4 Δυνατότητες 

Scan to USB ή SD ΝΑΙ

5 Αναλώσιμα 

5.1 Να προσφερθεί επιπρόσθετα ένα original set 
αναλωσίμων (toner & drum),  για κάθε πολυμηχάνημα 
(εκτός των εργοστασιακώς εγκατεστημένων)

ΝΑΙ
.

6 Γενικά

6.1
Η παράδοση των πολυμηχανημάτων θα γίνει από τον 
ανάδοχο στα κατά τόπους Κέντρα Ενημέρωσης και 
Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ) ανά την Ελλάδα, 
σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί.  

ΝΑΙ

6.2
Όλοι οι όροι  των τεχνικών προδιαγραφών του 
παρόντος πίνακα πρέπει να απαντηθούν µε 
αντίστοιχες υποχρεωτικές παραποµπές στα τεχνικά 
φυλλάδια (prospectus), τα οποία θα 
συνυποβάλλονται. Στην περίπτωση που ορισμένα από 
τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν 
αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus),  η 
επαλήθευσή τους θα γίνεται από επίσηµες βεβαιώσεις 
της κατασκευάστριας εταιρίας.

ΝΑΙ

6.3
Ο κατασκευαστής να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό 
ISO 9001 , ΙSO14000 ή ισοδύναμο  

ΝΑΙ

6.4
Τα µηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την 
παράδοσή τους από εγχειρίδια  εγκατάστασης και 
λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα

ΝΑΙ

6.5 Να προσφερθούν, για το κάθε πολυμηχάνημα, το 
καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο δικτύου και όλα τα 
καλώδια σύνδεσης που υποστηρίζει.

ΝΑΙ
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6.6
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκπαιδεύσει  δωρεάν  
έναν τουλάχιστον χειριστή -  υπάλληλο κατά την 
εγκατάσταση.  Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει 
την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος, η 
οποία θα συνδυάζεται µε όλες τις παρεχόμενες 
δυνατότητές  του  καθώς  και  την  άρση  
παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή 
χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και 
την αντικατάσταση αναλωσίμων.

ΝΑΙ

7 Εγγύηση – Δωρεάν Συντήρηση

7.1
Εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης ≥ 2 έτη

7.2 Ο Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης για την Αθήνα και 
την Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 
ώρες και κατ’ ανώτατο όριο τις 2 εργάσιμες ημέρες για 
την Υπόλοιπη Ελλάδα.   

ΝΑΙ

7.3 Κατά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει 
οποιεσδήποτε βλάβες  παρουσιαστούν και δεν 
οφείλονται σε κακή χρήση των πολυμηχανημάτων. 
Επίσης να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση 
ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για 
την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης 
απαιτείται μεταφορά του πολυμηχανήματος,  αυτή 
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

ΝΑΙ

7.4 Να γίνει αναφορά σε τυχόν παροχή υποστήριξης και 
συντήρησης των εκτυπωτών, πέραν της εγγύησης 
καλής λειτουργίας (έτη)

7.5
Χρόνος παράδοσης ≤ 2 μήνες

 Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση 
πολυμηχανημάτων (Τμήμα 3) υποχρεούνται όπως συμπληρώσουν και προσκομίσουν στην 
τεχνική προσφορά τους το ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης.

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των 
προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus, να 
τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών.

 Σημειώνεται ότι, εάν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι 
προαιρετική.
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 Σε περίπτωση αντικατάστασης ολόκληρου ή μέρους του εξοπλισμού, αυτό θα πρέπει να είναι 
καινούριο και ισοδύναμο ή με ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα τεκμηριώνεται 
προς την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί 
για την εξασφάλιση της συμβατότητας των προϊόντων που θα αντικατασταθούν.
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ΚΕΥΔ - ΠΟΛΗ Ποσότητα 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

Ποσότητα 
εκτυπωτών laser

Ποσότητα 
πολυμηχανημάτων

ΑΘΗΝΑ 10 1 1

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 1 1

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 6 1 1

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 6 1 1

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6 1 1

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 6 1 1

ΓΛΥΦΑΔΑ 6 1 1

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6 1 1

ΑΧΑΡΝΑΙ 6 1 1

ΦΥΛΗ 6 1 1

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 1 1

ΧΑΛΚΙΔΑ 6 1 1

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 6 1 1

ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 1 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 1 1

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 1 1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 6 1 1

ΚΑΒΑΛΑ 6 1 1

ΒΕΡΟΙΑ 6 1 1

ΣΕΡΡΕΣ 6 1 1

ΚΟΖΑΝΗ 6 1 1

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6 1 1

ΛΑΡΙΣΑ 6 1 1

ΒΟΛΟΣ 6 1 1

ΑΓΡΙΝΙΟ 6 1 1

ΠΑΤΡΑ 10 1 1

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 1 1

ΡΟΔΟΣ 6 1 1

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10 1 1

ΧΑΝΙΑ 6 1 1
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 419/1.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 
325.890,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 262.814,52€ ΦΠΑ : 
63.075,48 €). 
Αναλυτικότερα η εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ παρατίθεται στον κάτωθι 
πίνακα:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ         
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ           
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 1:                             
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 200 Η/Υ 

ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & 
ΟΘΟΝΕΣ

217.741,94€ 270.000,00€

ΤΜΗΜΑ 2:                            
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30 

ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER

8.782,26€ 10.890,00€

ΤΜΗΜΑ 3:                             
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

36.290,32€ 45.000,00€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ’ – ΕΕΕΣ 

Ευρωπαϊκός Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται 
στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 
υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
2/2018,  2018-195277 (αριθμός αναφοράς)
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: - 
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή 
σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο).
ου αγοραστή
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Χώρα:
Ελλάδαηροφ
ορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλος:
«Προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
τριάντα (30) laser εκτυπωτών και τριάντα (30) πολυμηχανημάτων».
Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβασης του Τμήματος 1 είναι: η προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων 
(200) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ 
#270.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. #217.741,94€#, 
Φ.Π.Α.: #52.258,06€#) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
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αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
-

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων 
στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της προμήθειας
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 διατίθεται αυτή δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
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-
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:
Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 
έκταση, τον σκοπό …):
-
Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από 
τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, 
είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
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εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και 
V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δΔ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
Δδεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
Δ. Πληροφορίες σχετικά με τους υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων:
-
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Α. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 
αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση με 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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-

Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με 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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο 
εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με 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; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες με 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; 
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.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με 
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; 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 
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από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων με 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; 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
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Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Β: Λόι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορώνωνικής ασφάλισης
-
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Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
-
Εκδότης
-
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο 
εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφατης προμήθειας ή 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 
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δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης 
δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε 
ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην 
κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη 
καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων 
εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
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γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι
Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Μέρος VI : Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, 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 [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, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας 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 Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Προμήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
-__γοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
-11-

❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται 
στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 
υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
2/2018,  2018-195277 (αριθμός αναφοράς)
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
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Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή 
σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο).
ου αγοραστή
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Χώρα:
Ελλάδαηροφ
 σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τριάντα (30) laser 
εκτυπωτών και τριάντα (30) πολυμηχανημάτων»
Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβασης του Τμήματος 2 είναι: η προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα (30) 
laser εκτυπωτών, προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ 
#10.890,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. #8.782,26€#, 
Φ.Π.Α.: #2.107,74€#) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
-
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
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-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων 
στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας
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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 διατίθεται αυτή δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
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-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 
έκταση, τον σκοπό …):
-
Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από 
τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, 
είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και 
V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
Δ. Πληροφορίες σχετικά με τους υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων:
-
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• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Α. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 
αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση με 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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-

Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με 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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο 
εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με 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; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες με 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; 
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 
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αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με 
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; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες 
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μορφές εμπορίας ανθρώπων με 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; 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Β: Λόι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορώνωνικής ασφάλισης
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
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❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων Λόγοι που σχετίζονται 
με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο 
εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφατης προμήθειας ή 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
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-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης 
δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

18PROC004294190 2018-12-31

ΑΔΑ: ΩΗΑΓ465ΧΙ8-0Χ5



Σελίδα 108 από 149

                                                                                               

                                                          
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε 
ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην 
κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη 
καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων 
εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι
Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Μέρος VI : Τελικές δηλώσεις
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Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, 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 [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, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας 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 Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Προμήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
-__γοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
ή
επαγγελματικό παράπτωμα
κοινωνικής ασφάλισης
δΔ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
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Διοικητική

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται 
στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 
υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
2/2018,  2018-195277 (αριθμός αναφοράς)
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή 
σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο).
ου αγοραστή
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Χώρα:
Ελλάδαηροφ
ορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τριάντα (30) laser 
εκτυπωτών και τριάντα (30) πολυμηχανημάτων»
Σύντομη περιγραφή:
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Το αντικείμενο της σύμβασης του Τμήματος 3 είναι: η προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα (30) 
πολυμηχανημάτων, προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. #36.290,32€#, Φ.Π.Α.: 
#8.709,68€#) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση την τιμή.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
-

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων 
στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της προμήθειας
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 διατίθεται αυτή δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:
Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 
έκταση, τον σκοπό …):
-
Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι
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• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από 
τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, 
είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και 
V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δΔ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
Δδεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
Δ. Πληροφορίες σχετικά με τους υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων:
-
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Α. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 
αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση με 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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 
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απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-

Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με 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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο 
εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
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εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με 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; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες με 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; 
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.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με 
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; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων με 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; 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Β: Λόι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορώνωνικής ασφάλισης
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο 
εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 
2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφατης προμήθειας ή 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
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Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης 
δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
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Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε 
ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην 
κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη 
καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων 
εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι
Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Μέρος VI : Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, 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 [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, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
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εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας 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 Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Προμήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
-__γοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ’ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος .................................. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)/ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Ημερομηνία έκδοσης: ...................................
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής /Αναθέτοντος Φορέα ).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. .................... ποσού ............................. ευρώ  .
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 
..............................υπέρ του (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
................................................................, ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: ( πλήρη επωνυμία) 
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................................................................ ή (iii) [σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).......................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).......................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
..................................................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη 
αναδόχου για την ανάθεση
της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............................................................ 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με 
το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι 
το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της .
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος .................................. /ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)/ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Ημερομηνία έκδοσης ...................................
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής /Αναθέτοντος Φορέα)................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. .................... ποσού ............................. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ................................................................................... υπέρ του: 
(Ι) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) ................................................................, ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) ................................................................ ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..  / της 
υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ 
Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  ........................... της/του (Αναθέτουσας 
Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

18PROC004294190 2018-12-31

ΑΔΑ: ΩΗΑΓ465ΧΙ8-0Χ5



Σελίδα 133 από 149

                                                                                               

                                                          
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Δ/νση οδός -αριθμός TK …………….. 

Fax        ………………..                               Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

                       ΕΥΡΩ. ………………………………. 

        Προς:  

……………………………………………… 

(Ο εκάστοτε φορέας εκτέλεσης) 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……    ΕΥΡΩ ……….. 

- ΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως ποσού των ΕΥΡΩ ……………….  (και 
ολογράφως ……………………) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας 
………………………………………..Δ/νση……………………………………………………….για την καλή λειτουργία των 
παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό σύμβασης ……….., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω 
εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………………(αρ. Διακ/ξης……….) προς κάλυψη αναγκών του 
………………………………………. .  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                                                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
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                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

               ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

                                          ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……./…….

Σύμβαση υλοποίησης του Υποέργου 13 με τίτλο:
 «Προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τριάντα (30) laser 

εκτυπωτών και τριάντα (30) πολυμηχανημάτων 
προς κάλυψη των αναγκών των 

Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)»

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ/ΤΗΣ…………..

Στην Αθήνα σήμερα …………………, μεταξύ:

Α) Της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λ 
Θηβών 196-198, ΤΚ 18233 Άγιος Ιωάννης Ρέντη, με ΑΦΜ 997072805, ΔΟΥ : Δ΄ΑΘΗΝΩΝ και θα αποκαλείται 
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στη συνέχεια «Αναθέτουσα Αρχή» όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από 
τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης και 

Β) Της εταιρείας ………………….., που εδρεύει στην ………………., επί της οδού ………………………….., Τ.Κ. 
……………… με ΑΦΜ ……………, Δ.Ο.Υ. …………………, τηλέφωνο ………………, φαξ: …………………,   e-
mail………………….………….. και η οποία συμβάλλεται στην παρούσα εκπροσωπούμενη από το Νόμιμο 
Εκπρόσωπό της …………………………….., νομίμως εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας 
σύμβασης, καλούμενο στο εξής «Προμηθευτής»,

Οι οποίοι καλούνται στο εξής «Τα Μέρη»,

Αφού έλαβαν υπόψη τους το πλαίσιο των παρακάτω εγγράφων/διατάξεων:

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ' αριθ. 588/22-05-2017 (ΑΔΑ:6450465ΧΙ8-ΛΨΧ) – Ορθή Επανάληψη της 5/7/2017 Απόφαση 
ένταξης της πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων» και κωδικό MIS 5005124 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

3. Τη Σ.Α.Ε. …………….., με ενάριθμο κωδικό έργου …………………… του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.

4. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. ………….. (α/α ΕΣΗΔΗΣ:…………., ΑΔΑ:…………….. & ΑΔΑΜ:…………………..) Διακήρυξη 
του Διεθνούς Διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, τριάντα (30) laser εκτυπωτών και τριάντα (30) πολυμηχανημάτων προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες των Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων 
ενενήντα ευρώ € #325.890,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

5. Την υπ’ αρίθ. ……………….. απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργου.

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ……………….. προσφορά του αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις 
προαναφερόμενες αποφάσεις.

7. Τα από ……………………………… Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών.

8. Την υπ’ αριθ. …………………………. Απόφαση Κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του υπ’ αριθ. 
……………… Διεθνούς Διαγωνισμού της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΑΔΑ: 
…………………….. & ΑΔΑΜ: …………………….).

9. Την Προσκόμιση από τον Ανάδοχο της υπ’ αριθ. …………….Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
του έργου, της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. με διάρκεια μέχρι …………………..………
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συμφώνησαν κι έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση…………………………………………, 
σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα (Περιγραφή Προσφερόμενου Είδους). Τα παραδιδόμενα είδη πρέπει να 
φέρουν όλες τις ιδιότητες που περιγράφονται στην προσφορά του Προμηθευτή και να καλύπτουν τις 
απαιτήσεις του εξοπλισμού, όπως ορίζονται ρητώς στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ..…./….… Διακήρυξης 
Διεθνούς Διαγωνισμού.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού (Διακήρυξη, παραρτήματα και τεύχη που τη συνοδεύουν, διευκρινήσεις κατά 
τη διαδικασία του διαγωνισμού, πρόσθετες πληροφορίες, αποφάσεις, προσφορά Προμηθευτή κ.τ.λ.) 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ενιαίο με αυτήν κείμενο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Η ποσότητα, το είδος, και η υπηρεσία για την οποία προορίζονται, ορίζονται ως κατωτέρω:

ΚΕΥΔ Είδος

Το Αντικείμενο του έργου της παρούσας σύμβασης εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις 
ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με Κωδικό MIS 
5005124 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020 και ειδικότερα στο υποέργο 13 με τίτλο: 
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Άρθρο 2ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε ……..

Ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Άρθρο 3ο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Η αμοιβή του Προμηθευτή σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά και την υπ’ αριθ……….... Απόφαση 
Κατακύρωσης έχει ως ακολούθως :
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α/α Περιγραφή Μ/Μ Ποσότητα Τιμή τμχ άνευ ΦΠΑ Σύνολο

1

2

Καθαρή Αξία :

Φ.Π.Α. :

Συνολική Αξία :

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ………………… Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 
…………………. Ευρώ με 24% Φ.Π.Α. 

Το ανωτέρω τίμημα παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αύξηση - 
αναπροσαρμογή, εξαιτίας ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του.

Άρθρο 4ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, βάσει των τμηματικών παραδόσεων 
που προβλέπονται στην παρούσα και πιο συγκεκριμένα η πληρωμή θα αφορά το 100% της αξίας κάθε 
παραστατικού μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προσκομισθέντων ειδών.

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

4.2. Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016)

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

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

Άρθρο 5ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή 
την υπ’ αριθ.…………………. εγγυητική επιστολή της ………………………………….Τράπεζας ποσού 
…………………………………………………………………………………………………………… (ολογράφως) #……………€#, η οποία 
ισχύει έως……………………, που καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του είδους 
…………………………… χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της οικείας διακήρυξης, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους 
του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως 
άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

5.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο Προμηθευτής υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται στο ποσό των…………………………

και η οποία κατατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής κατά το χρονικό σημείο 
εκκίνησης της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας, (προ της οριστικής αποδέσμευσης του αντίστοιχου 
τμήματος της εγγύησης καλής εκτέλεσης) και θα καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εγγύησης.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, εφόσον οι όροι της 
εγγύησης ικανοποιηθούν πλήρως και ύστερα από εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλομένους.
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Άρθρο 6ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ

6.1. Χρόνος Παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και εγκαταστήσει τον εξοπλισμό  σταδιακά, και εντός 
δύο (2) μηνών από την έγγραφη ενημέρωση του, από την Αναθέτουσα Αρχή. Η έγγραφη ενημέρωση θα 
πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες και 
τον προγραμματισμό της αναθέτουσας αρχής για έκαστο ΚΕΥΔ, και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να 
γίνει μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υπογραφή αυτής. Η τμηματική παράδοση στα κατά 
τόπους Κ.Ε.Υ.Δ., θεωρείται αναγκαία καθώς συνδέεται με τη διαμόρφωση του χώρου του αντίστοιχου 
ΚΕΥΔ όπου προγραμματίζεται η εγκατάσταση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Πιο συγκεκριμένα η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί ως κάτωθι (ανάλογα με το 
είδος που αφορά η σύμβαση):

ΚΕΥΔ - ΠΟΛΗ Ποσότητα 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

Ποσότητα 
εκτυπωτών laser

Ποσότητα 
πολυμηχανημάτων

ΑΘΗΝΑ 10 1 1

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 1 1

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 6 1 1

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 6 1 1

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6 1 1

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 6 1 1

ΓΛΥΦΑΔΑ 6 1 1

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6 1 1

ΑΧΑΡΝΑΙ 6 1 1

ΦΥΛΗ 6 1 1

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 1 1

ΧΑΛΚΙΔΑ 6 1 1

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 6 1 1

ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 1 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 1 1

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 1 1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 6 1 1

ΚΑΒΑΛΑ 6 1 1

ΒΕΡΟΙΑ 6 1 1

ΣΕΡΡΕΣ 6 1 1

ΚΟΖΑΝΗ 6 1 1
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6 1 1

ΛΑΡΙΣΑ 6 1 1

ΒΟΛΟΣ 6 1 1

ΑΓΡΙΝΙΟ 6 1 1

ΠΑΤΡΑ 10 1 1

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 1 1

ΡΟΔΟΣ 6 1 1

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10 1 1

ΧΑΝΙΑ 6 1 1

Σε περίπτωση που δεν έχει διαμορφωθεί ο χώρος ενός ή περισσότερων από τα Κ.Ε.Υ.Δ. που αναφέρονται 
στον ανωτέρω πίνακα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Προμηθευτή την παράδοση των  
υπό προμήθεια ειδών είτε σε άλλο κτίριο δημόσιου φορέα αλλά εντός των ορίων των Δήμων που έχουν 
οριστεί ως έδρες των ανωτέρω Κ.Ε.Υ.Δ., είτε στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αττική). Αν προκύψει οποιοδήποτε κόστος από την 
προαναφερόμενη αλλαγή του τόπου παράδοσης, αυτό επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον προμηθευτή και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος.

6.1.3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την κεντρική υπηρεσία που εκτελεί την 
προμήθεια για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα.

6.1.4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στους χώρους υποδοχής αυτών (κατά τόπους ΚΕΥΔ), ο 
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην κεντρική υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από αρμόδιο 
υπάλληλο, που θα οριστεί από την ΕΓΔΙΧ για κάθε ΚΕΥΔ, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2. Παραλαβή ειδών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής

6.2.1 Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Παραλαβής Υλικών (ΕΠΠΕ)

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ.11 εδ.β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου.

Ειδικότερα, για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και την παραλαβή των ειδών θα 
συγκροτηθούν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, τριμελείς (πρωτοβάθμιες) Επιτροπές 
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Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) ανά νομό στον οποίο εδρεύουν ένα ή περισσότερα Κ.Ε.Υ.Δ., ήτοι 
θα συσταθούν οι κάτωθι Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής:

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για τα Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύουν στο Ν.Αττικής (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Αθήνας, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Περιστερίου, Γλυφάδας, Καλλιθέας, 
Αχαρνών, Φυλής, Πειραιά). Η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια να παραλάβει και τα είδη που 
τυχόν παραδοθούν στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.6.1.1

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Ευβοίας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Χαλκίδας)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Κορινθίας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Κορίνθου)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για τα Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύουν στο Ν.Θεσσαλονίκης 
(Κ.Ε.Υ.Δ. Ευόσμου, Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Έβρου (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Αλεξανδρούπολης)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Καβάλας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Καβάλας)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Ημαθίας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Βέροιας)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Σερρών (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Σερρών)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Κοζάνης (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Κοζάνης)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Ιωαννίνων (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Ιωαννίνων)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Λάρισας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Λάρισας)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Μαγνησίας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Βόλου)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Αιτωλοακαρνανίας 
(Κ.Ε.Υ.Δ. Αγρινίου)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Αχαϊας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Πάτρας)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Μεσσηνίας (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Καλαμάτας)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Δωδεκανήσου 
(Κ.Ε.Υ.Δ. Ρόδου)

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Ηρακλείου (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Ηρακλείου)
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 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Κ.Ε.Υ.Δ. που εδρεύει στο Ν.Χανίων (Κ.Ε.Υ.Δ. 
Χανίων)

6.2.2 Τρόπος παραλαβής υλικών 

Οι ανωτέρω Επιτροπές εισηγούνται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  της Αναθέτουσας Αρχής για  
όλα τα θέματα παραλαβής του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τη διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται:

α) Με μακροσκοπική εξέταση και

β) Με πρακτική δοκιμασία.

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών. Σε 
περίπτωση που προκύψει κόστος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δοκιμασία, αυτό θα επιβαρύνει τον  
Προμηθευτή. 

Οι ΕΠΠΕ παρακολουθούν και ελέγχουν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγούνται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 
μη τήρησης των ως άνω όρων.

Οι ανωτέρω προβλεπόμενες ΕΠΠΕ, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσουν πρωτόκολλο 
(μακροσκοπικό –οριστικό –παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα 
με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις ΕΠΠΕ κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους  εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους.

6.2.3 Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Παραλαβής 

Στις περιπτώσεις εκείνες που υλικά απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής 
(ΕΠΠΕ), μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα 
από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Το 
αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής απόφασης. Η επανεξέταση των υλικών από την δευτεροβάθμια επιτροπή διενεργείται μόνο μια 
φορά. Η δευτεροβάθμια επιτροπή συγκροτείται  με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου είτε 
εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου της πρωτοβάθμιας επιτροπής 
παραλαβής (απορριπτέα υλικά ή παραληπτέα με έκπτωση) στην περίπτωση που η συγκρότησή της γίνεται 
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, είτε εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης του 
προμηθευτή για επανεξέταση.

Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής έχει τις ίδιες αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας επιτροπής και ως εκ 
τούτου προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους εντός των προκαθορισμένων 
χρονικών ορίων (βλ. 6.2.2)  και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Τα πρωτόκολλα 
που συντάσσονται από τις δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους  εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους.

18PROC004294190 2018-12-31

ΑΔΑ: ΩΗΑΓ465ΧΙ8-0Χ5



Σελίδα 143 από 149

                                                                                               

                                                          
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Τα τυχόν έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη 
απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται 
μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή 
εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου 
ταμείου.

6.2.4 Χρόνος παραλαβής υλικών 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου από την ΕΠΠΕ πραγματοποιείται εντός 
ενός (1) μήνα από την παράδοση, εγκατάσταση και την πρακτική δοκιμασία τους. Σε περίπτωση 
συγκρότησης δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, όπως ορίζεται στο άρθρο 6.2.3, η παραλαβή των 
υλικών και η έκδοση του σχετικού πρωτόκολλου από τη δευτεροβάθμια επιτροπή πραγματοποιείται εντός 
ενός (1) μήνα από την ημερομηνία σύστασής της.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από τις 
αρμόδιες επιτροπές εντός των προβλεπόμενων χρόνων (ως αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο), 
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου. 
Εκδίδεται προς τούτο απόφαση παραλαβής του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το 
θεωρημένο από τον αρμόδιο υπάλληλο, που θα έχει οριστεί με σχετική απόφαση από την ΕΓΔΙΧ για κάθε 
ΚΕΥΔ να παραλάβει τα υλικά, αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα δε με την απόφαση παραλαβής 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή, που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου (η συγκρότηση της οποίας προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.4412/2016), στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής (ΕΠΠΕ) που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο, δηλαδή εντός ενός μήνα από την παράδοση, εγκατάσταση και πρακτική δοκιμασία των 
ειδών. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής συγκροτείται μετά από την αυτοδίκαιη παραλαβή και 
ανεξάρτητα από την πληρωμή του προμηθευτή, που μπορεί να έχει προηγηθεί της συγκρότησής της. 
Προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 6.2.2 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.4.1 της παρούσας και δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων τα οποία 
συντάσσονται τόσο από τις προβλεπόμενες Επιτροπές του άρθρου 208 όσο και του άρθρου 209 του 
Ν.4412/2016.  

6.3. Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
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και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις.

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

Άρθρο 7ο 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία on-site και τη δωρεάν συντήρηση του αποκτηθέντος 
εξοπλισμού για δύο τουλάχιστον έτη από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στην προσφορά του καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της οικείας 
διακήρυξης.

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

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.2. της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Άρθρο 8ο 

ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

8.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και 
της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Βάσει του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., 
ο παραγωγός φέρει το υπ’ αριθ…………..ΕΜΠΑ. 

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του 
άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Καμία προφορική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
εκτελέσεως της σύμβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης σύμβασης ή 
κάποιου από τους όρους της. 

Άρθρο 10ο

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

10.1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

10.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

10.3. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων της παρούσας να υποβάλει κατά περίπτωση προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 11ο  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) ο προμηθευτής δεν τηρήσει οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, τούτων θεωρουμένων όλων 
ουσιωδών,

β) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

γ) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

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

11.2. Σε περίπτωση καταγγελίας καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, χωρίς να 
θίγεται η επιβολή των προαναφερόμενων ποινικών ρητρών, διατηρουμένου του δικαιώματος 
καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής, καθώς και των πρόσθετων δαπανών, που 
τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση του αντικειμένου της σύμβασης, με βάση απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου σε άλλο προμηθευτή.
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Άρθρο 12ο

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.
Ως ανωτέρω βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον 
έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του 
(συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να 
αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας. Οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή 
τα οικονομικά προβλήματα δεν μπορούν να προβάλλονται ως ανωτέρω βία.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οφείλει εγγράφως να γνωστοποιήσει και να 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου 
διαστήματος από λήψεως της σχετικής γνωστοποίησης του Αναδόχου (άρθρο 204 Ν.4412/2016).
Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση 
να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που προκύψουν και να 
πραγματοποιούν κάθε εύλογη  προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα 
οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για 
την επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές υποχρεώσεις 
τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το γεγονός 
που συνιστά ανωτέρα βία.
Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται στο χρόνο 
εκτελέσεως των δια της παρούσας αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των Μερών.

Άρθρο 13ο

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

13.1. Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες ο Προμηθευτής αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης 
ή οι οποίες σχετίζονται με αυτήν θα τηρούνται εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε 
τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον Προμηθευτή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που 
αφορά στον σκοπό της παρούσας σύμβασης.

13.2. Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες 
με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με 
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

13.3. Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης, παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή 
όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία (σχέδια, προδιαγραφές, υπολογισμοί κτλ) τα οποία θεωρούνται 
εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας  Αρχής. Ο Προμηθευτής μπορεί να 
κρατά αντίγραφα των ανωτέρω, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για διαφορετικούς σκοπούς 
από της σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
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13.4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον Προμηθευτή και μετά την 
ολοκλήρωση του έργου εις το διηνεκές.

  Άρθρο 14ο

ΕΥΘΥΝΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι τρίτων (προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, υπεργολάβων 
κ.λπ.) για πράξεις ή παραλείψεις του προμηθευτή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Προμηθευτής προς αποκατάστασή της.

Άρθρο 15ο

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του 
αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής.

Ο Προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά 
πρόσωπα.

Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, 
για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν 
όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός 
ρητρών, συμβιβασμός κ.λ.π.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 
κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκχώρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.

Άρθρο 16ο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Θεμελιώδη όρο της σύμβασης αποτελεί η τήρηση από τον ανάδοχο των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό προς τους όρους της Δ/ξης με αριθμ……. και την τεχνική 
και οικονομική προσφορά της.

Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει από κάθε άλλο σχετικό κείμενο (διακήρυξη, προσφορά κλπ) πλην 
προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών εν γένει αυτού. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση 
ισχύουν τα αναφερόμενα στην προσφορά (Οικονομική -Τεχνική) της Εταιρείας και στη Διακήρυξη. Σε 
περίπτωση αντίθεσης ή αμφιβολίας, οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ισχυρότεροι της προσφοράς.

Οι όροι και συμφωνίες που περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση αποτελούν το σύνολο των συμφωνιών 
μεταξύ των Συμβαλλομένων. Ουδεμία άλλη γραπτή ή προφορική ανάληψη υποχρεώσεων είναι 
δεσμευτική για τους δύο Συμβαλλόμενους. Η μη τήρηση των παραπάνω όρων εκ μέρους οποιουδήποτε 
από τους δύο Συμβαλλόμενους επιφέρει αυτόματα την λύση της Σύμβασης. Ρητώς δε, συμφωνείται 
μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η λύση της παρούσας δεν επηρεάζει τις ήδη γεγενημένες υποχρεώσεις και 
τα δικαιώματα των μερών μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε 
διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που απορρέουν από το ΕΣΠΑ 
2014-2020.

Η παρούσα σύμβαση αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε 
τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο (2) κατατέθηκαν στη «Αναθέτουσα Αρχή» και ένα (1) έλαβε ο 
«Προμηθευτής».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

          Ο Υπουργός  Οικονομίας & Ανάπτυξης

…………………………………………………………………….

                  Για τον Προμηθευτή
                  

                
   ………………………………………………………
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