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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ (ΝΟΘΣΙΣ) 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 6ο χλμ. Θες/νίκθσ-Θζρμθσ 

Ρόλθ Θεςςαλονίκθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 570 01 

Τθλζφωνο 2310 483 000 

Φαξ 2310 483 020 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@noesis.edu.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ κ. Β. Μάτςοσ  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.noesis.edu.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ΝΡΙΔ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα και ανικει ςτισ μθ κεντρικζσ ανακζτουςεσ 

αρχζσ. 

  

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι «Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία». 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Φορζα www.noesis.edu.gr 

β) Θ παροφςα διακιρυξθ και τα Ραραρτιματά αυτισ κα δθμοςιευκοφν ςτο ΚΘΜΔΘΣ ςφμφωνα με το 

άρκρο 66 του Ν.4412/2016. Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ κα αναρτθκεί ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ςφμφωνα 

με το Ν.3861/2010. 

mailto:info@noesis.edu.gr
http://www.noesis.edu.gr/
http://www.noesis.edu.gr/
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γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον αρμόδιο για πλθροφορίεσ κ. Β. Μάτςο 

(matsos@noesis.edu.gr), ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο 2310 483000. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/16 

και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ παροφςασ. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Κωδ. 

ΣΑΕ3451. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 

ενάρικ. ζργου 2018ΣΕ34510004). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 2 τθσ Ρράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων 

Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ 

ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 1369 τθσ ΕΥΔ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 

Μάκθςθσ» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5011051. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Σφμφωνα και με το εγκεκριμζνο Τεχνικό Δελτίο Ρράξθσ, το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ είναι 

θ προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ τθσ ομάδασ ζργου, για τθν εξυπθρζτθςθ όλων των 

Επαγγελματικϊν Λυκείων τθσ χϊρασ να υποβάλλον προτάςεισ χρθματοδότθςθσ ςχεδίων δράςθσ. 

Συγκεκριμζνα:  

 θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ γραφείου για τθν ομάδα διαχείριςθσ του ζργου, ο 

οποίοσ κα περιλαμβάνει τθν αγορά θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, προβολικϊν μθχανθμάτων και 

επίπλων γραφείου.  

 θ προμικεια του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ για τθν υποςτιριξθ τθσ επικοινωνίασ με 

τα ςχολεία (τθλεφωνικό κζντρο και λογιςμικό CRM). 

mailto:matsos@noesis.edu.gr
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 θ προμικεια οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν διοργάνωςθ ετιςιου διαδικτυακοφ event 

μζςω τθλεδιαςκζψεων. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV): 30213000-5, 30213300-8, 32552100-8, 48333000-1, 39120000-9, 32321200-1, 

38652120-7. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των Είκοςι πζντε χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ 

(25.500,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 20.564,52€, 

ΦΡΑ: 4.935,48€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερεισ (4) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 

Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

βάςει τιμισ. 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 

ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 

2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 

και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  
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 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654/2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ 

και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του 

Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.» 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω. 

 Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Ζρευνα, Τεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία και άλλεσ 

διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «υκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

ιςχφει. 

 Το αρκρ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ». 

 Το Ιδρυτικό Καταςτατικό του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ και τον 

Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ αυτοφ. 

 Το Διοριςμό του Δ.Σ. και του υπογράφοντοσ τθν Απόφαςθ. 

 Τον Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 
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3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» και 

ιδιαίτερα το αρ. 3 αυτισ. 

 Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 1369/13-3-2018 ζνταξθ τθσ Ρράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των 

Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» με κωδικό MIS 5011051 ςτο Επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020». 

 Τθν ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΝΟΘΣΙΣ τθσ 7/3/2018με τθν οποία εγκρίκθκε θ 

διακιρυξθ του ζργου «Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ πράξθσ» τθσ πράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των 

Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» με κωδικό MIS 5011051 ςτο πλαίςιο του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 

2014-2020». 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 21/5/2018 και ϊρα 15:00 μ.μ. 

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο. Θ ςφραγίδα ταχυδρομείου 

αποδεικνφει και το εμπρόκεςμο τθσ υποβολισ. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL): www.noesis.edu.gr. 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.noesis.edu.gr/
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ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ ....) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ] του παραρτιματοσ ΙΙΙ. 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, ςτα 

Ραραρτιματά τθσ και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (τεφχθ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΝΟΘΣΙΣ 

(www.noesis.edu.gr). 

 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ 

διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 

για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 

τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

http://www.noesis.edu.gr/
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2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 

τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ παραγράφου 4.1 εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 

ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίςθσ, να εκδίδεται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι 

να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 

ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι εκδίδεται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ 

τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 

ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 

φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 

δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 

ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 

λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
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καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 

και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

 

2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 

περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ:  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Α’ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

3691/2008 (Α’ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 
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Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.2.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι 

νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων 

ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 

κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.2.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 

λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 

εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
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φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ1,  

(γ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 

ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(δ) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 

που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(ε) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 

του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 

είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.2.6. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 

του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 

μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 

τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 

                                                           
1 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 

οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 

  

2.2.4 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τθν 

τελευταία τριετία (2016, 2015, 2014) μεγαλφτερο από 60.000 €. 

 

2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

α) κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον τρεισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 

του ςυγκεκριμζνου τφπου.  

β) να διακζτουν το κατάλλθλα καταρτιςμζνο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Ειδικότερα, θ 

ομάδα ζργου κα πρζπει να περιλαμβάνει πιςτοποιθμζνουσ εγκαταςτάτεσ ςτθ ρφκμιςθ δικτφων / 

εγκατάςταςθ Θ/Υ. Να ςυμπεριλθφκοφν οι πιςτοποιιςεισ αυτζσ ςτα βιογραφικά τθσ ομάδασ ζργου. 

 

2.2.6 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.6.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 

2.2.4 και 2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 

ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 

Ραράρτθμα ΙΙΙ,, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 

τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr) και κατάλλθλα προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα ςτο Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, από κάκε ζνα από τα ωσ άνω πρόςωπα. 

Θ υποχρζωςθ υπογραφισ αφορά όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 

άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 

79 παρ. 4 ν.4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά2: 

                                                           
2 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν 
εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω 
ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κοκ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ 
χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
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α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 

ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 

αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 

ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ β’ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 

να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 

βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 

τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν 

περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 

ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 

δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.2.6. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα χωρίσ κεϊρθςθ 

γνθςίου υπογραφισ ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 

του ν. 4412/2016. 

                                                                                                                                                                                                 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014.  

4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν 
από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 

Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τουσ γενικοφσ ετιςιουσ κφκλουσ εργαςιϊν των ετϊν 2014,2015 και 

2016. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν εκπλιρωςθ των εν λόγω απαιτιςεων. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 

νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 

ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 

ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 

καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 

χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 

νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 

αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν.4412/2016. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ  

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

τιμισ. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, για 

το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.4.2  Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, είτε: 

(α) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, 

(β) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθν διεφκυνςθ: 

Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ 

6ο χλμ. Θες/νίκθσ-Θζρμθσ 

ΤΚ 570 01 Θζρμθ 
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Γραμματεία πρωτοκόλλου τθλζφωνο: 2310 483 000 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν ςιμανςθ 

μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1.5 τθσ 

παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν 

που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι 

ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί 

εγκαίρωσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Ρροσ το ΝΟΘΣΙΣ 

Ρροςφορά του ………3 

για τθν Ρρομικεια: ««Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ πράξθσ» τθσ πράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των 

Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"»  

με ανακζτουςα αρχι το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ ΝΟΘΣΙΣ  

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν τθν 21/5/2018 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ 

οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ 

(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα 

ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). Υπόδειγμα τθσ αίτθςθσ 

επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα V. 

Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ απαραιτιτωσ κα πρζπει να είναι εκτόσ του φακζλου υποβολισ τθσ προςφοράσ 

προκειμζνου να πρωτοκολλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν θμερομθνία παραλαβισ τθσ 

προςφοράσ. 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι 

Ρροςφορά», 

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να 

καταςτεί τοφτο αντιλθπτό, επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο 

οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
                                                           
3 Στοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα (ιδίωσ επωνυμία, οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., πόλθ, τθλζφωνο, fax και e-mail) και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ 
οικονομικϊν φορζων, τα ςτοιχεία όλων των μελϊν αυτισ. 
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Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία 

υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 

πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 

κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε 

ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα: 

α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),  

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο.  

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε 

μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 

χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 

χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι 

διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 

εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςι τθσ. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία περιλαμβάνουν το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται 

ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7.1. τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 

τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ) και μπορεί να αναηθτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ 

www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr κακϊσ και ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 

τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  

ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πωσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 

πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 

καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 

αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Επιπλζον, οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986 

(ΦΕΚ Αϋ 75) ςτθν οποία δθλϊνει τθν πλιρθ αποδοχι και ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και 

τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Ραράρτθμα. ΙΙ τθσ παροφςασ. 

Στθν περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορείσ προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 

τρίτουσ, αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ και ςφμφωνα με το υπόδειγμα 

του Ραραρτιματοσ IV τθσ διακιρυξθσ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 0,6%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 

ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν.4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 

που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 
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Αν παρουςιαςτοφν ελλείψεισ ι ιςςονοσ αξίασ ατζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα θ 

Αρχι μπορεί να καλζςει εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να τα διευκρινίςουν, ςφμφωνα με το άρκρο 102 

παρ. 4 του ν.4412/2016. 

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 

περιγράφονται ςτθν παρ. 5.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Για υπόδειγμα εγγράφου οικονομικισ προςφοράσ οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να ανατρζξουν ςτο 

Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ. 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 120 

θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1α του ν. 4412/2016 και τθν 

παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ 

άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 

προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 

προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 

2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
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προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 

(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και 

ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ  

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Κατάκεςθ και Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα 

λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα 

λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των 

προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον 

Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ 

λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 

παροφςθσ (θ ϊρα και θμζρα υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ 

φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και 

ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 

προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.  

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ τθσ 

παραλαβισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ 

φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 

τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν.4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 

εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό 

τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του 

οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ





Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Τποςτιριξθ και Διαχείριςθ των χεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΠΑΛ"» 

Σελίδα 27 

Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό 

και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο 

ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και 

ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 

κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α’ και β’ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 

αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 

που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 

πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 

προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 

αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 

ν.4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 

Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 

οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ. 
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3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 

προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε 

αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του 

ν.4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.7.2. τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 

παραγράφων 2.2.3 -2.2.5 αυτισ. 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 

προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό 

ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να 

παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 

ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 ζωσ 2.2.5 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3 -2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
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αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 

διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 

αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν.4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο..  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 

εφόςον γίνει κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ 

υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.7.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 

προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 

ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα 

που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

  

3.4 Ενςτάςεισ  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 

(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 

θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 

αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα  

με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 

άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 

παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν.4412/2016 . Το 
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παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 

ζνςταςθ γίνει δεκτι.  

Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν  απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν.4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 

Ραράρτθμα VΙ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν.4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 

εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 

εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν.4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 

εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.4412/2016.  
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

 

4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του 

ν.4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 25% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με 

τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 

περ. δ του ν.4412/2016 και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν 

είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με το πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν 

του μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΦΡΑ 

μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ 

κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα 

υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. 

Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 

Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ 

προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του 

ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

Εναπόκειται ςτθν διακριτικι ευχζρεια του Αναδόχου να επιλζξει ζναν από τουσ παραπάνω τρόπουσ, 

ωςτόςο θ Α.Α. δφναται να προβλζψει το προβάδιςμα ενόσ εκ των δφο τρόπων ςε περίπτωςθ που δεν 

επιλζξει ο προςφζρων. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν.4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων (άρκρο 4 ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
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ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 0,6%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 

οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 

ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/2016 και τθν παράγραφο 6.2. τθσ παροφςασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 

ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 

ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 

ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 

επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν.4412/2016 αποκλειςμόσ του 

αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 

λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 

χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 

ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 

φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 

καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 

επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 

κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 

εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 

πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 

απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 

(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 

από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν.4412/2016. Στθν περίπτωςθ 

που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 

ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 

παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν.4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 

λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 

υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 

υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 

ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 

θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 

προςκομίςτθκε. 

 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυγκροτικθκε με απόφαςθ του 

ΔΣ του ΝΟΘΣΙΣ ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ 8/3/2018.  

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 

επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό 

ζλεγχο και πρακτικι δοκιμαςία των υπό προμικεια υλικϊν. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ 

παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ – απόρριψθσ των υλικϊν, εφόςον υπάρχουν, ςφμφωνα με τθν 

παρ. 3 του άρκρου 208 του ν.4412/16. 
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Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 

ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 

επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι ι 

αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα του ελζγχου που διενεργικθκε από τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ, μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατ’ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε 

ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ 

αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 

αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 

μζςα ςε διάςτθμα δυο (2) μθνϊν από τθν αίτθςθ του Αναδόχου για παραλαβι των υλικϊν. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 

επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 

ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 

ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 

αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 

να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 

χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 

προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν.4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 

ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 

πρωτοκόλλων. 
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6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 

απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 

ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 

και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 

κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 

3 του άρκρου 213 του ν.4412/2016. 

 

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ





Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Τποςτιριξθ και Διαχείριςθ των χεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΠΑΛ"» 

Σελίδα 39 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Συνοπτικι Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

Το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ «NOESIS» είναι ζνασ πολιτιςτικόσ και 

επιμορφωτικόσ φορζασ, μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. Ρροςφζρει ςτο κοινό το περιβάλλον για τθ 

γνωριμία και τθν κατανόθςθ των Θετικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Τεχνολογίασ και παρεμβαίνει ςε κζματα 

τεχνικοφ πολιτιςμοφ. Το Κζντρο απευκφνεται ςτο ευρφ κοινό και ειδικότερα ςε: (α) Σχολικζσ ομάδεσ, για 

οργανωμζνεσ επιςκζψεισ και ξεναγιςεισ, (β) Νζουσ, που ζχουν ενδιαφζρον για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και 

τθν Τεχνολογία, (γ) Εκπαιδευτικοφσ, για επιμόρφωςθ και υποβοικθςθ του ζργου τουσ, (δ) Κάκε 

ενδιαφερόμενο, για πλθροφόρθςθ, επιμόρφωςθ και παροχι υπθρεςιϊν.  

Στόχοι του Φορζα είναι: 

 Θ ςυγκζντρωςθ, διάςωςθ, διαφφλαξθ, τεκμθρίωςθ και προβολι τθσ τεχνολογικισ και 

βιομθχανικισ μασ κλθρονομιάσ. 

 Θ προςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ, θ εξοικείωςθ και επιμόρφωςθ του κοινοφ και ιδιαίτερα των 

νζων, ςε κζματα Τεχνολογίασ και Θετικϊν Επιςτθμϊν (παρελκόν, ςθμερινά επιτεφγματα και 

μελλοντικζσ εξελίξεισ). 

• Θ ανάπτυξθ και διάδοςθ του καινοτομικοφ πνεφματοσ. 

Το ΝΟΘΣΙΣ είναι μζλοσ διεκνϊν οργανιςμϊν, όπωσ το International Committee of Museums (ICOM), το 

European Collaboration for Science, Industry and Technology Exhibition (ECSITE), το Association of Science 

and Technology Centers (ASTC), το International Planetarium Society (IPS), το Giant Screen Cinema 

Association (GSCA). 

 

Οργανωτικι δομι τθσ Α.Α. 

Το ΝΟΘΣΙΣ εποπτεφεται από το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων (ΥΡΕΘ) και διοικείται 

από 11μελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

Οργανωτικά το ΝΟΘΣΙΣ αποτελείται από τα ακόλουκα όργανα διοίκθςθσ: 

 Διοικθτικό Συμβοφλιο 

 Γενικι Διεφκυνςθ 

 Τεχνικι Διεφκυνςθ 

 Διεφκυνςθ Λειτουργίασ 
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 Οικονομικι Διεφκυνςθ 

 Διεφκυνςθ προγραμμάτων και παραγωγϊν 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΚΔΕΜΤ αποφαςίηει για: 

 τθν ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ 

 το οριςμό αρμοδίων οργάνων και υπευκφνων (ςτελεχϊν του ΚΔΕΜΤ) 

 τθν καταγραφι των διαδικαςιϊν 

 ανάκεςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν – απαιτιςεων (χριςθ αν απαιτείται ειδικοφ ςυμβοφλου-

επιςτθμονικοφ ςυνεργάτθ) 

Το Δ.Σ. του ΚΔΕΜΤ ςε ςυνεργαςία με τθν Γενικι Διεφκυνςθ, τον Υπεφκυνο Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 

και τον Ρροϊςτάμενο Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν μεριμνά για τθν ζγκαιρθ χρθματοδότθςθ και χρθματοροι 

των ζργων εξαςφαλίηοντασ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ για τθν υλοποίθςθ τουσ: 

 οικονομικοφσ 

 ανκρϊπινο δυναμικό 

 υλικοτεχνικι υποδομι 

Ο ςχεδιαςμόσ και θ ωρίμανςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων γίνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Ιδρφματοσ, κατόπιν ςχετικϊν ειςθγιςεων των αρμόδιων τμθμάτων του ΚΔΕΜΤ. Ορίηονται 

θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κακϊσ και ο Ρροϊςτάμενοσ αυτισ όπου ο βαςικόσ τουσ ρόλοσ είναι θ διερεφνθςθ 

τθσ αγοράσ, θ εξζταςθ και αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και οικονομικϊν δεδομζνων, θ ωφελιμότθτα και θ 

αξία ςυγκεκριμζνων δθμοςίων ςυμβάςεων, θ οικονομοτεχνικι μελζτθ του αντικειμζνου τθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ και θ κατάρτιςθ τθσ ςχετικισ ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ. Επίςθσ, θ ςυναρμογι και εξομοίωςθ 

τθσ πρόταςθσ μζςα ςτο πλαίςιο του εκνικοφ και ενωςιακοφ πλαιςίου ςτιριξθσ με κφριο ςτόχο τθν ζνταξθ 

και αποδοχι τθσ πρόταςθσ και του αντικειμζνου τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από προγράμματα εκνικά ι 

κοινοτικά και τθν εξεφρεςθ πόρων και άντλθςθ κεφαλαίων από επιδοτοφμενα προγράμματα. 

Θ επιχειρθςιακι μονάδα για τθν διενζργεια διαγωνιςμϊν και ανάκεςθ – διαχείριςθ ςυμβάςεων 

αποτελείται από τθ Διευκφνουςα / Επιβλζπουςα Υπθρεςία, το Τεχνικό Συμβοφλιο τον Υπεφκυνο 

Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων, και τον Ρροϊςτάμενο τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ. Τα ςτελζχθ τθσ Νομικισ 

Υπθρεςίασ παρζχουν νομικζσ ςυμβουλζσ ωσ προσ τθ νομιμότθτα και ορκότθτα των διακθρφξεων, 

ςυμβάςεων, ενςτάςεων και ενδίκων βοθκθμάτων και μζςων των ςυμμετεχόντων ςε διαγωνιςμοφσ. 

Θ Διοίκθςθ, θ Ραρακολοφκθςθ και ο Ζλεγχοσ του Ζργου από πλευράσ ΚΔΕΜΤ αςκοφνται από τθ 

Διευκφνουςα / Επιβλζπουςα Υπθρεςία, τον Ρροϊςτάμενο αυτισ και τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. 

Οι ωσ άνω αναφερόμενοι υπεφκυνοι ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και με τθν Νομικι και Οικονομικι 

Υπθρεςία του ΚΔΕΜΤ για τθν άρτια και ορκι παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων, 
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τθν τιρθςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των αναδόχων, τθν καλι και απαλλαγμζνθ από τεχνικά 

προβλιματα εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων, τθν πλιρθ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του ΚΔΕΜΤ για 

τον χειριςμό και λειτουργία των προμθκευόμενων ειδϊν και τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ και 

οικονομικοφ τουσ αντικειμζνου ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ των ςυμβάςεων 

και των διακθρφξεων. 

Το προςωπικό του ΝΟΘΣΙΣ απαρτίηεται από 23 υπαλλιλουσ αορίςτου διάρκειασ και 19 οριςμζνου χρόνου, 

άριςτα καταρτιςμζνουσ. 

 

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ 

Το Κζντρο ςχεδιάςτθκε, με βάςθ τισ διεκνείσ εμπειρίεσ και τθ ςυνεργαςία επίλεκτων Ελλινων και ξζνων 

ειδικϊν, ωσ φορζασ προβολισ τθσ Επιςτθμονικισ και Τεχνολογικισ παράδοςθσ, με κφριο ςτόχο τθν 

«Ρροςζγγιςθ και Κατανόθςθ τθσ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ από όλουσ» και χαρακτιρα εκπαιδευτικό και 

ψυχαγωγικό. 

Το ΝΟΘΣΙΣ ςτεγάηεται ςε κτίριο 15.000 τ.μ. ςτο οποίο λειτουργοφν: 

 Κινθματογράφοσ με γιγαντοοκόνθ, το Κοςμοκζατρο, 300 κζςεων. 

 Ψθφιακό Ρλανθτάριο 150 κζςεων. 

 Ρροςομοιωτισ εικονικισ πραγματικότθτασ 18 κζςεων. 

 Μουςείο Τεχνολογίασ, με μόνιμεσ εκκζςεισ Αρχαίασ Ελλθνικισ Τεχνολογίασ, Τεχνολογίασ των 

Μεταφορϊν και Τεχνοπάρκου ςυμμετοχικϊν εκκεμάτων. 

 Αίκουςα Ρεριοδικϊν Εκκζςεων. 

 Συνεδριακό Κζντρο 200 κζςεων. 

 Ψθφιακι Βιβλιοκικθ με χϊρο ανάγνωςθσ. 

 Εςτία Δθμιουργικότθτασ & Καινοτομίασ για τθ διεξαγωγι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 

 Κατάςτθμα πϊλθςθσ ειδικϊν εκδόςεων, εκπαιδευτικϊν βιβλίων και αναμνθςτικϊν ειδϊν. 

 Εςτιατόριο – Καφζ. 

 Χϊροι υποςτιριξθσ των λειτουργιϊν του, όπωσ εργαςτιρια, γραφεία διοίκθςθσ, εργαςτιρια 

επεξεργαςίασ υλικϊν, αποκθκευτικοί χϊροι κλπ. 

Ο υφιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ του ΝΟΘΣΙΣ περιλαμβάνει: 

 Δίκτυο Θ/Υ και servers. 

 Σφνδεςθ Internet και ιςτοςελίδα. 

 Εκτυπωτζσ και φωτοτυπικά μθχανιματα. 

Ο εξοπλιςμόσ και οι υποδομζσ του ΝΟΘΣΙΣ είναι άνω τθσ δεκαετίασ. 
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ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ προμικεια για τθν υλοποίθςθ του ζργου: «Εξοπλιςμόσ 

υποςτιριξθσ πράξθσ» τθσ πράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα 

Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» με κωδικό MIS 5011051 ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020». 

Το φυςικό αντικείμενο του Ζργου αφορά τθν προμικεια εξοπλιςμοφ γραφείου, εξοπλιςμό και λογιςμικό 

για τθν υποςτιριξθ τθσ επικοινωνίασ με τα ςχολεία και οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ 

ενεργειϊν διάχυςθσ. 

 

Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ Σφμβαςθσ  

Βάςει τθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ του Φορζα, θ υλοποίθςθ μιασ ςφμβαςθσ απαιτεί τον οριςμό 

Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Επιτροπισ Ενςτάςεων και Επιτροπισ Ραραλαβισ Ραραδοτζων. 

Ρεραιτζρω, το ΔΣ του Φορζα κα πρζπει να αποφαςίςει για τθν δθμοςίευςθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ, 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του νομοκετικοφ πλαιςίου και τισ κατευκφνςεισ τθσ εκάςτοτε Διαχειριςτικισ 

Αρχισ. 

Για το ζργο ζχουν ιδθ οριςτεί οι Επιτροπζσ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Ενςτάςεων και ζχει αποφαςιςτεί 

θ δθμοςίευςθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 

Οι υπθρεςίεσ του Φορζα ζχουν προχωριςει ςε επαφζσ με εταιρείεσ προκειμζνου να απεικονίςουν με τον 

καλφτερο δυνατό τρόπο τισ υλικοτεχνικζσ απαιτιςεισ του ζργου και ταυτόχρονα να ενθμερϊςουν τουσ 

δυνθτικοφσ αναδόχουσ. 

 

Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ ι μθ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα  

Βαςικοί ςτόχοι του ζργου είναι θ ενίςχυςθ του ςχολείου ωσ κοινότθτασ, θ επαφξθςθ του κφρουσ του, θ 

περαιτζρω ςφνδεςι του με τθν τοπικι κοινωνία, θ αναςκευι προκαταλιψεων τθσ κοινισ γνϊμθσ και θ 

βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ του ΕΡΑΛ, μζςα από τθ κεςμικι υποςτιριξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ 

καινοτομίασ, και τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ. 

Ρεραιτζρω, επιδιϊκεται θ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν τοπικι κοινωνία (εξωςτρζφεια) ϊςτε: 

 Θ τοπικι κοινωνία να υποςτθρίηει το ςχολείο (αξιοποίθςθ υφιςτάμενων δομϊν ψυχοκοινωνικισ 

υποςτιριξθσ, αξιοποίθςθ κοινωνικισ και εργαςιακισ εμπειρίασ κλπ.). 
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 Το ςχολείο να αναδεικνφει τθ χρθςιμότθτά του (Ρροβολι του ςχολείου και των επιτευγμάτων των 

μακθτϊν, ςχολζσ γονζων, ενθμερωτικζσ δράςεισ για τεχνολογικά κζματα, τεχνικι βοικεια ςτθν 

επίλυςθ τοπικϊν προβλθμάτων, ανάπτυξθ ςυνείδθςθσ πολίτθ και προςταςίασ καταναλωτι κλπ.). 

Για τθν διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ του ζργου, προβλζπεται θ πρόςλθψθ προςωπικοφ 

οριςμζνου χρόνου και θ υποςτιριξι τθσ ομάδασ με τεχνικό εξοπλιςμό αποτελοφμενο από: 

 εξοπλιςμό γραφείου ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τθν αγορά θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, 

προβολικϊν μθχανθμάτων και επίπλων γραφείου.  

 εξοπλιςμό και λογιςμικό για τθν υποςτιριξθ τθσ επικοινωνίασ με τα ςχολεία (τθλεφωνικό κζντρο 

και λογιςμικό CRM). 

 οπτικοακουςτικό εξοπλιςμό για τθν διοργάνωςθ ετιςιου διαδικτυακοφ event μζςω skype. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

Α/Α Είδοσ Ροςότθτα Τιμι 

1 Εξοπλιςμόσ γραφείου (Επιτραπζηιοσ υπολογιςτισ) Τεμ. 9 

2 Εξοπλιςμόσ γραφείου (υπολογιςτισ γραφιςτικϊν) Τεμ. 1 

3 Εξοπλιςμόσ (τθλεφωνικό κζντρο-ςυςκευζσ) Τεμ. 1 

4 Λογιςμικό διαχείριςθσ επαφϊν (ςφςτθμα CRM) Τεμ. 1 

5 Εξοπλιςμόσ γραφείου (projectors) Τεμ. 2 

6 Εξοπλιςμόσ γραφείου (laptop) Τεμ. 2 

7 Ζπιπλα γραφείου(ςετ) Σετ 7 

8 Εξοπλιςμόσ οπτικοακουςτικισ (camera DSLR) Τεμ. 1 

9 Εξοπλιςμόσ οπτικοακουςτικισ (ςκθνικό) Τεμ. 1 

10 Εξοπλιςμόσ οπτικοακουςτικισ (ςετ) Τεμ. 1 

Αναλυτικι περιγραφι των παραδοτζων παρζχεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ-Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ





Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Τποςτιριξθ και Διαχείριςθ των χεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΠΑΛ"» 

Σελίδα 45 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Το ζργο αναμζνεται να ολοκλθρωκεί με βάςθ τα παρακάτω μεκοδολογικά βιματα: 

1. Ρροκιρυξθ πρόχειρου ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

2. Αξιολόγθςθ των προςφορϊν με βάςθ ςτακμιςμζνα κριτιρια βακμολόγθςθσ. 

3. Κατάταξθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν κατά ςειρά προτεραιότθτασ. 

4. Υπογραφι ςφμβαςθσ με τον επιλεχκζντα ανάδοχο. 

5. Υλοποίθςθ ζργου εντόσ (120) θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι 4 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Σόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ 

Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ 

6ο χλμ. Θες/νίκθσ-Θζρμθσ 

ΤΚ 570 01 Θζρμθ 

 

Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ  

Τα παραδοτζα είναι τα αναφερόμενα υπό τθν παράγραφο «Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά 

τμιμα αντικειμζνου» υλικά. 

Το ΔΣ του ΝΟΘΣΙΣ, ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ 7/3/2018 όριςε τθν Επιτροπι Ραραλαβισ των παραδοτζων, 

αποτελοφμενθ από τρία μζλθ, τουσ κ. Ακ. Κοντονικολάου ωσ Ρρόεδρο και τουσ κ. Β. Μάτςο και κ. Β. 

Αφκονίδθ ωσ μζλθ. Επίςθσ, με τθν ίδια απόφαςθ όριςε μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων τουσ κ. Δ. Κωςτι 

ωσ Ρρόεδρο και κ. Β. Αφκονίδθ και Γ. Καμπά ωσ μζλθ. 

 

Ρροαιρζςεισ  

Δεν περιλαμβάνονται. 
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Ραρατάςεισ - Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ, 

ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Χρθματοδότθςθ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 

εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων (ΥΡΕΘ) μζςω τθσ ΣΑΕ3451. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 

ενάρικμου ζργου 2018ΣΕ34510004). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 2 τθσ Ρράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων 

Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» με Κωδικό ΟΡΣ 5011051. 

 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των Είκοςι χιλιάδων πεντακοςίων εξιντα τεςςάρων 

ευρϊ και πενιντα δυο λεπτϊν (20.564,52€) χωρίσ ΦΡΑ. 

 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα  

Ο προχπολογιςμόσ είναι μια προεκτίμθςθ του κόςτουσ τθσ ςφμβαςθσ με ςυνολικό ανϊτατο όριο 

προςφοράσ δυνάμει του εγκεκριμζνου Τεχνικοφ Δελτίου τθσ Ρράξθσ και τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ 

Ρράξθσ (ΑΔΑ ΨΘΕΞ465ΧΙ8-ΑΥΨ). 

Α/Α Είδοσ Τιμι (€) 

1 Εξοπλιςμόσ γραφείου (Επιτραπζηιοσ υπολογιςτισ) 7.200,00€ 

2 Εξοπλιςμόσ γραφείου (υπολογιςτισ γραφιςτικϊν) 2.300,00€ 

3 Εξοπλιςμόσ (τθλεφωνικό κζντρο-ςυςκευζσ) 2.000,00€ 
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4 Λογιςμικό διαχείριςθσ επαφϊν (ςφςτθμα CRM) 5.000,00€ 

5 Εξοπλιςμόσ γραφείου (projectors) 1.200,00€ 

6 Εξοπλιςμόσ γραφείου (laptop) 1.700,00€ 

7 Ζπιπλα γραφείου(ςετ) 2.100,00€ 

8 Εξοπλιςμόσ οπτικοακουςτικισ (camera DSLR) 2.000,00€ 

9 Εξοπλιςμόσ οπτικοακουςτικισ (ςκθνικό) 1.000,00€ 

10 Εξοπλιςμόσ οπτικοακουςτικισ (ςετ) 1.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 25.500,00€ 

 

Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ 

ΦΡΑ: 4.935,48€ 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπρόςκετα βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

Για τθν ςυμπλιρωςθ των πινάκων ιςχφουν τα παρακάτω: 

ΙΙΙ.1.1. Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

ΙΙΙ.1.2. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό 

αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ, κεωροφμενα ωσ απαράβατοι όροι 

ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

ΙΙΙ.1.3. Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ 

προδιαγραφι δεν είναι απαράβατοσ όροσ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι 

αποκλίνουν από αυτοφσ δεν απορρίπτονται. Ωςτόςο θ κάλυψθ μθ απαράβατων όρων, κα αξιολογθκεί 

κετικά. 

ΙΙΙ.1.4. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν 

ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί 

απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 

επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

ΙΙΙ.1.5. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά ι ςε 

Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια 

καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου 

διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά 

τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι 

του Ραραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.  

ΙΙΙ.1.6. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι 

κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κλπ.). Αντίςτοιχα ςτο 

τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα 

ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 

προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18).  
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Α/Α ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

A Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ και οκόνθ – Τεμάχια 9    

A.1.  
Ο υπολογιςτισ διακζτει επεξεργαςτι Ιntel Core i3 ι 

νεότερο ι αντίςτοιχο. 

ΝΑΙ   

A.2.  
Ο υπολογιςτισ διακζτει κουτί με κφρεσ ςφνδεςθσ: >= 2 x 

USB 3.0. 

ΝΑΙ   

A.3.  Θ μνιμθ RAM του υπολογιςτι είναι >=4GB,DDR4. ΝΑΙ   

A.4.  Θ ταχφτθτα Μνιμθσ είναι2400MHz. ΝΑΙ   

A.5.  
Ο υπολογιςτισ διακζτει κάρτα δικτφου 

ethernet10/100/1000Mbps. 

ΝΑΙ   

A.6.  
Ο υπολογιςτισ διακζτει ςκλθρό δίςκο SATAIII 500GB ι 

μεγαλφτερο. 

ΝΑΙ   

A.7.  
Ο υπολογιςτισ διακζτει κάρτα ιχου με κφρεσ Mic, 

Headphones. 

ΝΑΙ   

A.8.  Ο υπολογιςτισ διακζτει SATA DVDRW+-. ΝΑΙ   

A.9.  
Ο υπολογιςτισ κα φζρει λειτουργικό ςφςτθμα MS 

WINDOWS 10 PRO 64-bit GR ι ιςοδφναμο 

ΝΑΙ   

A.10.  

Λογιςμικό Αυτοματιςμοφ Γραφείου MS Office ι ιςοδφναμο 

(τελευταίασ ζκδοςθσ με Academic / Governmental άδειεσ) 

Ελλθνικισ ζκδοςθσ, το οποίο κατ' ελάχιςτον να περιζχει 

επεξεργαςτι Κειμζνου, Λογιςτικϊν Φφλλων, 

Ραρουςιάςεων και να είναι πλιρωσ ςυμβατό με αρχεία 

Microsoft Office. 

ΝΑΙ   

A.11.  

Λογιςμικό Ρροςταςίασ από κακόβουλο λογιςμικό και 

διαδικτυακζσ επικζςεισ (Antivirus/Firewall/Antimalware) με 

αυτόματθ ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ ςτοιχείων αναγνϊριςθσ 

κακόβουλου λογιςμικοφ για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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περιόδου εγγφθςθσ. Επικυμθτι θ ςυμβατότθτα με το 

υπάρχον λογιςμικό του φορζα ESET endpoint. 

A.12.  
Ο υπολογιςτισ ζχει εγγφθςθ 1 ζτουσ ι περιςςότερο (για το 

ςφνολο των παραπάνω) επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ. 

ΝΑΙ   

A.13.  
Ο υπολογιςτισ ςυνοδεφεται από Mouse Optical ενςφρματο 

USB 

ΝΑΙ   

A.14.  
Ο υπολογιςτισ ςυνοδεφεται από Ρλθκτρολόγιο Ενςφρματο, 

107 πλικτρων Αγγλικά /Ελλθνικά. 

ΝΑΙ   

A.15.  
Ο υπολογιςτισ κα παραδοκεί με προ εγκατεςτθμζνο το 

ςφνολο του λογιςμικοφ (λειτουργικό ςφςτθμα, drivers).  

ΝΑΙ   

A.16.  

Ο υπολογιςτισ κα πρζπει να ςυνδεκεί και ρυκμιςτεί ςτο 

τοπικό δίκτυο του ΝΟΘΣΙΣ (ςε ςυνεννόθςθ με τον 

υπεφκυνο πλθροφορικισ του φορζα) 

ΝΑΙ   

A.17.  
Πλα τα επιμζρουσ ςυςτιματα του Θ/Υ λειτουργοφν ςε 

πλιρθ ςυμβατότθτα μεταξφ τουσ. 

ΝΑΙ   

 Οκόνθ Θ/Υ     

A.18.  Θ οκόνθ ζχει διαγϊνιο μεγζκουσ >=21.5”/16:9 ΝΑΙ   

A.19.  Ζχει χρόνο απόκριςθσ <=12ms ΝΑΙ   

A.20.  Υποςτιριξθ ανάλυςθσ 1920x1080 ΝΑΙ   

A.21.  Γωνία κζαςθσ >=160ο/170ο ΝΑΙ   

A.22.  Φωτεινότθτα 250cd/m². ΝΑΙ   

A.23.  Ζχει ςυχνότθτα >=60Hz ΝΑΙ   

A.24.  

Θ οκόνθ ζχει τουλάχιςτον 2 ζτθ εγγφθςθ επιςκευισ ι 

αντικατάςταςθσ και είναι του ίδιου καταςκευαςτι με τον 

Θ/Υ (Α) 

ΝΑΙ   

 

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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Α/Α ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Β 
Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ γραφιςτικϊν και οκόνθ - 

Τεμάχιο 1 
   

Β.1.  Ο υπολογιςτισ διακζτει επεξεργαςτι Ιntel Core i7– 8700 ι 

νεότερο.(6-core/12-Thread, 12MB Cache) 

ΝΑΙ   

Β.2.  Θ ςυχνότθτα του επεξεργαςτι του υπολογιςτι είναι 

>=3.2GHz (4.6 GHzTurbo) 

ΝΑΙ   

Β.3.  Ο υπολογιςτισ διακζτει κουτί με κφρεσ ςφνδεςθσ: >= 2 

xUSB 3.0. 

ΝΑΙ   

Β.4.  Θ μνιμθ RAM του υπολογιςτι είναι >=16GB, Dual Channel 

DDR4. 

ΝΑΙ   

Β.5.  Θ ταχφτθτα Μνιμθσ είναι 2666MHz. ΝΑΙ   

Β.6.  Ο υπολογιςτισ διακζτει κάρτα γραφικϊν NVIDIA® 

GeForce® GTX 1060, GDDR5X ι νεότερθ ι αντίςτοιχθ. 

ΝΑΙ   

Β.7.  Ο υπολογιςτισ διακζτει κάρτα δικτφου ethernet 

10/100/1000Mbps. 

 ΝΑΙ   

Β.8.  Ο υπολογιςτισ διακζτει ςκλθρό δίςκο SSD 256GB ι 

μεγαλφτερο για το λειτουργικό. 

ΝΑΙ   

Β.9.  Ο υπολογιςτισ διακζτει δεφτερο ςκλθρό δίςκο 1TB 

7200RPM SATA 6Gb/s ι μεγαλφτερο. 

ΝΑΙ   

Β.10.  Ο υπολογιςτισ διακζτει κάρτα ιχου με κφρεσ Mic, 

Headphones. 

ΝΑΙ   

Β.11.  Ο υπολογιςτισ ζχει λειτουργικό ςφςτθμα MS 

WINDOWS10 Pro 64-bit. 

ΝΑΙ   

Β.12.  Λογιςμικό Αυτοματιςμοφ Γραφείου MS Office ι 

ιςοδφναμο (τελευταίασ ζκδοςθσ με Governmental άδειεσ) 

NAI   

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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Ελλθνικισ ζκδοςθσ, το οποίο κατ' ελάχιςτον να περιζχει 

επεξεργαςτι Κειμζνου, Λογιςτικϊν Φφλλων, 

Ραρουςιάςεων και να είναι πλιρωσ ςυμβατό με αρχεία 

Microsoft Office. 

Β.13.  Λογιςμικό Ρροςταςίασ από κακόβουλο λογιςμικό και 

διαδικτυακζσ επικζςεισ (Antivirus/Firewall/Antimalware) 

με αυτόματθ ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ ςτοιχείων 

αναγνϊριςθσ κακόβουλου λογιςμικοφ για όλο το χρονικό 

διάςτθμα τθσ περιόδου εγγφθςθσ. Επικυμθτι θ 

ςυμβατότθτα με το υπάρχον λογιςμικό του φορζα ESET 

endpoint. 

NAI   

Β.14.  Ο υπολογιςτισ ζχει εγγφθςθ 1ζτουσ ι περιςςότερο (για το 

ςφνολο των παραπάνω) επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ. 

ΝΑΙ   

Β.15.  Ο υπολογιςτισ ςυνοδεφεται από Mouse Optical 

ενςφρματο USB 

ΝΑΙ   

Β.16.  Ο υπολογιςτισ ςυνοδεφεται από Ρλθκτρολόγιο 

Ενςφρματο, 107 πλικτρων Αγγλικά /Ελλθνικά. 

ΝΑΙ   

Β.17.  Ο υπολογιςτισ κα παραδοκεί με προ εγκατεςτθμζνο το 

ςφνολο του λογιςμικοφ (λειτουργικό ςφςτθμα, drivers).  

ΝΑΙ   

Β.18.  Ο υπολογιςτισ κα πρζπει να εγκαταςτακεί και ρυκμιςτεί 

ςτο δίκτυο του ΝΟΘΣΙΣ (ςε ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο 

πλθροφορικισ του φορζα) 

ΝΑΙ   

Β.19.  Πλα τα επιμζρουσ ςυςτιματα του Θ/Υ λειτουργοφν ςε 

πλιρθ ςυμβατότθτα μεταξφ τουσ. 

ΝΑΙ   

 Οκόνθ Θ/Υ     

Β.20.  Θ οκόνθ ζχει διαγϊνιο μεγζκουσ >=21.5”/16:9 ΝΑΙ   

Β.21.  Ζχει χρόνο απόκριςθσ <=12ms ΝΑΙ   

Β.22.  Υποςτιριξθ ανάλυςθσ 1920x1080 ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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Β.23.  Γωνία κζαςθσ >=160ο/170ο ΝΑΙ   

Β.24.  Φωτεινότθτα 250cd/m². ΝΑΙ   

Β.25.  Ζχει ςυχνότθτα >=60Hz ΝΑΙ   

Β.26.  Θ οκόνθ ζχει τουλάχιςτον 2 ζτθ εγγφθςθ επιςκευισ ι 

αντικατάςταςθσ και είναι του ίδιου καταςκευαςτι με τον 

Θ/Υ (Α) 

ΝΑΙ   

 

Α/Α ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γ Τθλεφωνικό κζντρο και ςυςκευζσ - 1 ςετ    

Γ.1.  Τεχνολογίασ IP ΝΑΙ   

Γ.2.  

Υποςτιριξθ για ςφνδεςθ >= 3 εξωτερικϊν γραμμϊν 

ISDN και >= 15 τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν. Υποςτιριξθ 

τθλεφϊνων VOIP και απλϊν ψθφιακϊν 

ΝΑΙ   

Γ.3.  

Θα διακζτει δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με ςφςτθμα 

διαχείριςθσ επαφϊν / πελατϊν (CRM). Επικυμθτι θ 

πλιρθ ςυμβατότθτα με το υπό προμικεια είδοσ Δ. 

(Λογιςμικό διαχείριςθσ επαφϊν / Σφςτθμα CRM). Να 

τεκμθριωκεί ο τρόποσ ςφνδεςθσ / διαχείριςθσ 

κλιςεων και θ αναφορά ςε υπάρχουςεσ 

εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι. 

ΝΑΙ   

Γ.4.  
Ταχυδρομείο φωνισ (Voice Mail) 8 ports τουλάχιςτον. 

Αποκικευςθ φωνθτικϊν μθνυμάτων τθλεφωνθτι. 
ΝΑΙ   

Γ.5.  

Επικυμθτό να μπορεί να διαςυνδεκεί για τθ 

δρομολόγθςθ – λιψθ κλιςεων με απλό ψθφιακό 

τθλεφωνικό κζντρο που ιδθ διακζτει το ΝΟΘΣΙΣ. 

(Siemens Hipath 3500) 

   

Γ.6.  Θα διακζτει ςφςτθμα προαπάντθςθσ κλιςεων με ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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θχογραφθμζνο μινυμα και δρομολόγθςθσ κλιςεων 

βάςει επιλογϊν (αρικμϊν πλθκτρολόγθςθσ) του 

καλοφντοσ 

Γ.7.  

Το τθλεφωνικό ςφςτθμα και οι υποςτθριηόμενεσ 

τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ, να ικανοποιοφν τα 

απαιτοφμενα τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ EΕ1999/5/EC 

περί Τθλεπικοινωνιακοφ & Τερματικοφ Εξοπλιςμοφ. 

Θα φζρουν τθν ςιμανςθ CE και κα ςυνοδεφονται από 

Διλωςθ Συμμόρφωςθσ προσ τθν πιο πάνω Οδθγία. 

ΝΑΙ   

Γ.8.  

Το τθλεφωνικό κζντρο νοείται πλιρωσ εξοπλιςμζνο και 

τοποκετθμζνο ςτθν προβλεπόμενθ κζςθ του κτιρίου, 

δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, 

διευκζτθςθ, ανάπτυξθ και μικτονόμθςθ των 

τθλεφωνικϊν αγωγϊν και καλωδίων μζςα ςτο 

τθλεφωνικό κζντρο, ζλεγχο και δοκιμζσ με τα υλικά και 

μικροχλικά και τθν εργαςία για τθν παράδοςθ του 

τθλεφωνικοφ κζντρου ςε πλιρθ και κανονικι 

λειτουργία. Ρεριλαμβάνονται ςτθν προμικεια όλεσ οι 

εργαςίεσ τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ ςε λειτουργία και 

υπθρεςίεσ ρφκμιςθσ όλων των παραμζτρων που 

απαιτοφνται για πλιρθ λειτουργία. 

Στθ ςυνολικι αξία τθσ προςφοράσ, κα περιλαμβάνεται 

το κόςτοσ ελζγχων, προγραμματιςμοφ, επίδειξθσ του 

νζου εξοπλιςμοφ ςτο προςωπικό και κζςθσ ςε πλιρθ 

και ομαλι λειτουργία του τθλεφωνικοφ κζντρου, 

ζτοιμο προσ χριςθ με τθν αναγκαία εςωτερικι 

αρικμοδότθςθ, πλθν τθσ δαπάνθσ παροχισ γραμμϊν 

ΟΤΕ, κακϊσ και διετοφσ δωρεάν ςυντιρθςθσ. 

ΝΑΙ   

 
Συςκευι τθλεφωνθτι – προγραμματιςμοφ τθλ. 

κζντρου– τεμάχιο 1 
   

Γ.9.  
Ψθφιακι τθλεφωνικι ςυςκευι εφοδιαςμζνθ με οκόνθ 

LCD και τουλάχιςτον 8 ειδικά προγραμματιηόμενα 
ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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πλικτρα άμεςθσ επιλογισ και πλικτρα ειδικϊν 

λειτουργιϊν όπωσ ανοιχτι ςυνομιλία – μεταφορά 

κλιςθσ – φραγι κλιςθσ και λειτουργία ςυνδιάςκεψθσ, 

αυξομείωςθσ τθσ ζνταςθσ ιχου, αναγνϊριςθσ κλιςθσ. 

Γ.10.  Επικυμθτι υποςτιριξθ ςφνδεςθσ για κεφαλόφωνο    

 Ψθφιακι τθλεφωνικι ςυςκευι – τεμάχιο 1    

Γ.11.  
Δυνατότθτα Intercom για τθ δθμιουργία ςιματοσ 

Δ/ντοφ γραμματζωσ. 
ΝΑΙ   

Γ.12.  Δυνατότθτα ανοικτισ επικοινωνίασ. ΝΑΙ   

Γ.13.  
Display ενδείξεων και ειδικότερα με τθ ταυτότθτα 

καλοφντοσ (CLI) 
ΝΑΙ   

Γ.14.  
Δυνατότθτα τροφοδοςίασ και με εξωτερικό 

τροφοδοτικό και Power over Ethernet (PoE) 
ΝΑΙ   

Γ.15.  Επικυμθτι υποςτιριξθ για κεφαλόφωνο    

Γ.16.  
>= 6 κομβία για κατ’ επιλογι των χρθςτϊν  

(μνιμεσ άμεςων εξυπθρετιςεων) 
ΝΑΙ   

Γ.17.  
Αρικμθτικό πλθκτρολόγιο για τθν λειτουργία τθσ 

ςυςκευισ 
ΝΑΙ   

 Απλι τθλεφωνικι ςυςκευι - τεμάχια 10    

Γ.18.  Δυνατότθτα ανοικτισ επικοινωνίασ. ΝΑΙ   

Γ.19.  

Display ενδείξεων και ειδικότερα με τθ ταυτότθτα 

καλοφντοσ (CLI). Δεν απαιτοφνται μπαταρίεσ ςτθ 

ςυςκευι για εμφάνιςθ ταυτότθτασ καλοφντοσ 

ΝΑΙ   

Γ.20.  
>= 6 κομβία για κατ’ επιλογι των χρθςτϊν  

(μνιμεσ άμεςων εξυπθρετιςεων) 
ΝΑΙ   

Γ.21.  Επικυμθτι υποςτιριξθ για κεφαλόφωνο    

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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Γ.22.  
Αρικμθτικό πλθκτρολόγιο για τθν λειτουργία τθσ 

ςυςκευισ 
ΝΑΙ   

 

Α/Α ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Δ Λογιςμικό διαχείριςθσ επαφϊν / Σφςτθμα CRM)    

Δ.1.  Λογιςμικό παρακολοφκθςθσ και καταγραφισ ςχζςεων 

/ επαφϊν για λειτουργία helpdesk. Διαχείριςθ και 

ταυτόχρονθ λειτουργία από 8 άτομα (8 άδειεσ χριςθσ) 

ΝΑΙ   

Δ.2.  Διαχείριςθ καρτελϊν επαφϊν και πελατϊν / οζσ 

εργαςίασ 

ΝΑΙ   

Δ.3.  Διαχείριςθ ροϊν ενεργειϊν ΝΑΙ   

Δ.4.  Απόλυτθ ςυμβατότθτα διαχείριςθσ κλιςεων / επαφϊν 

με το είδοσ Γ. «Τθλεφωνικό κζντρο» και αυτόματθ 

ενεργοποίθςθ καρτζλασ, βάςθ καλοφντοσ αρικμοφ ςτο 

ωσ άνω τθλεφωνικό κζντρο, με αναγνϊριςθ κλιςθσ 

ΝΑΙ   

Δ.5.  Δυνατότθτα μαηικϊν ενεργειϊν διαχείριςθσ επαφϊν / 

προωκθτικζσ ενζργειεσ (emails κλπ) 

ΝΑΙ   

Δ.6.  Δυνατότθτα ςφνδεςθσ / χειριςμοφ εξ αποςτάςεωσ 

μζςω φορθτισ ςυςκευισ. 

ΝΑΙ   

Δ.7.  Διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ ι πόρων ΝΑΙ   

Δ.8.  Καταγραφι ταξιδιϊν / επιςκζψεων / εξυπθρζτθςθσ ΝΑΙ   

Δ.9.  Ρλιρθσ ςυμβατότθτα ανάκτθςθσ, διαχείριςθσ 

ςτοιχείων / εγγραφϊν με το ςφςτθμα διαχείριςθσ 

λογιςτικϊν εγγραφϊν ERP που ιδθ διακζτει ο φορζασ 

(Epsilon Net - Pylon Business) 

ΝΑΙ   

Δ.10.  Ρεριλαμβάνονται εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, ρφκμιςθσ, ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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παραμετροποίθςθσ και εκπαίδευςθ χρθςτϊν. Θα 

δοκοφν πλιρθ εγχειρίδια χριςθσ. Υποςτιριξθ 

λειτουργίασ του λογιςμικοφ για διάςτθμα τουλάχιςτον 

2 ετϊν 

 

Α/Α ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Ε Ρροβολικό Σφςτθμα – Τεμάχια 2    

Ε.1.  Τεχνολογία Ρροβολισ 3LCD ΝΑΙ   

Ε.2.  Φωτεινότθτα: >= 3600 ANSI Lumens ΝΑΙ   

Ε.3.  Αντίκεςθ: >=15000:1 ΝΑΙ   

Ε.4.  Φυςικι Ανάλυςθ (Native Resolution): >=1280 x 800 ΝΑΙ   

Ε.5.  Ιςχφσ λάμπασ: >=200 W ΝΑΙ   

Ε.6.  Διάρκεια Ηωισ Λάμπασ (Μζγιςτθ): >=10000 hrs ΝΑΙ   

Ε.7.  Συνδεςιμότθτα: Composite Video, HDMI, USB, VGA ΝΑΙ   

Ε.8.  Θα ςυνοδευτεί από Οκόνθ Ρροβολισ μεγζκουσ 2μ Χ 

2μ με τρίποδο 

ΝΑΙ   

 

Α/Α ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Η Φορθτόσ Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ – Τεμάχια 2    

Η.1.  Ο υπολογιςτισ διακζτει επεξεργαςτι Ιntel Core i5-

7200U ι νεότερο ι αντίςτοιχο. 

ΝΑΙ   

Η.2.  Θ ςυχνότθτα του επεξεργαςτι του υπολογιςτι είναι 

>=2.5GHz. 

ΝΑΙ   

Η.3.  Ο υπολογιςτισ διακζτει οκόνθ >=15.6” Full HD. ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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Η.4.  Θ μνιμθ RAM του υπολογιςτι είναι >=4GBDDR4 ΝΑΙ   

Η.5.  Θ κάρτα γραφικϊν του υπολογιςτι υποςτθρίηει 

ανάλυςθ 1920x1080 και διακζτει ζξοδο HDMI. 

ΝΑΙ   

Η.6.  Ο υπολογιςτισ διακζτει ςκλθρό δίςκο 1TB ι 

μεγαλφτερο. 

ΝΑΙ   

Η.7.  Ο υπολογιςτισ διακζτει κάρτα δικτφου ethernet 

10/100Mbps. 

ΝΑΙ   

Η.8.  Ο υπολογιςτισ διακζτει κάμερα για τθλεδιάςκεψθ ΝΑΙ   

Η.9.  Ο υπολογιςτισ διακζτει αςφρματο δίκτυο 802.11ac, 

αςφρματθ επικοινωνία Bluetooth 4.1 

ΝΑΙ   

Η.10.  Ο υπολογιςτισ διακζτει κάρτα ιχου, 2 θχεία και 

κφρεσ Mic, Headphones 

ΝΑΙ   

Η.11.  Ο υπολογιςτισ διακζτει DVDRW+-. ΝΑΙ   

Η.12.  Ο υπολογιςτισ κα φζρει λειτουργικό ςφςτθμα MS 

WINDOWS 10 Pro 64 bit ι ιςοδφναμο. 

ΝΑΙ   

Η.13.  Λογιςμικό Αυτοματιςμοφ Γραφείου MS Office ι 

ιςοδφναμο (τελευταίασ ζκδοςθσ με Governmental 

άδειεσ) Ελλθνικισ ζκδοςθσ, το οποίο κατ' ελάχιςτον 

να περιζχει επεξεργαςτι Κειμζνου, Λογιςτικϊν 

Φφλλων, Ραρουςιάςεων και να είναι πλιρωσ 

ςυμβατό με αρχεία Microsoft Office. 

ΝΑΙ   

Η.14.  Λογιςμικό Ρροςταςίασ από κακόβουλο λογιςμικό 

και διαδικτυακζσ επικζςεισ 

(Antivirus/Firewall/Antimalware) με αυτόματθ 

ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ ςτοιχείων αναγνϊριςθσ 

κακόβουλου λογιςμικοφ για όλο το χρονικό 

διάςτθμα τθσ περιόδου εγγφθςθσ. Επικυμθτι θ 

ςυμβατότθτα με το υπάρχον λογιςμικό του φορζα 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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ESET endpoint. 

 

Α/Α ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Θ Ζπιπλα γραφείου – 1 ςετ    

 Γραφείο ςτελζχουσ – Τεμάχια 7    

Θ.1 Θα ζχουν διαςτάςεισ τουλάχιςτον 150x80x75 . 

Θα αποτελοφνται από μεταλλικι βάςθ και 

επιφάνεια μελαμίνθσ υψθλισ ποιότθτασ. 

Πλα τα γραφεία κα φζρουν ςτθν επιφάνεια 

εργαςίασ οπι διαμζτρου τουλάχιςτον 60 χιλ. για τθ 

διζλευςθ των καλωδίων, με περιςτρεφόμενο καπάκι 

για τθν ρφκμιςθ του ανοίγματοσ, ανάλογα με τον 

αρικμό των καλωδίων. 

ΝΑΙ   

 Συρταριζρα γραφείου – Τεμάχια 7    

Θ.2 Θα είναι τροχιλατθ με τουλάχιςτον 3 ςυρτάρια εξ 

ολοκλιρου ςυρόμενα (total extension) και κα 

διακζτει κλειδαριά αςφαλείασ. Θα είναι 

καταςκευαςμζνθ από ζγχρωμθ μελαμίνθ ι άλλο 

υλικό ςε απόχρωςθ αντίςτοιχθσ του γραφείου 

ςτελζχουσ (Θ.1)  

ΝΑΙ   

 

Α/Α ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Θ Φωτογραφικόσ εξοπλιςμόσ – 1 Σετ    

Θ.1 Ο φωτογραφικόσ εξοπλιςμόσ περιλαμβάνει:  

 DSLR φωτογραφικι μθχανι, 

 1 φακόσ ZOOM 18-55 mm f/3.5-5.6 µε 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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ςτακεροποιθτι εικόνασ,  

 2 κάρτεσ μνιμθσ SDHC 32 και 64 GB UHS speed 

class 10, 

 1 επαναφορτιηόμενθ μπαταρία Λικίου (Li-ion), 

 1 φωτογραφικι τςάντα, 

Θ.2 Θ φωτογραφικι μθχανι πρζπει να ζχει τα 

παρακάτω χαρακτθριςτικά:  

 DSLR – Ψθφιακι Μθχανι.  

 Αιςκθτιρασ CMOS, αναλογία 3:2. 

 >=18 Megapixel sensor (αιςκθτιρασ). 

 Θ ευαιςκθςία τθσ ζκκεςθσ να φτάνει ςτα 6,400 

ISO επζκταςθ ςτα 12,800 ISO. 

 Τουλάχιςτον 9 ςθμεία αυτόματθσ εςτίαςθσ 

(AF). 

 Οι τιμζσ ζκκεςθσ να είναι ωσ -3EV. 

 Μεταφορά Αρχείων µε Wi-Fi, NFC. 

 Full-HD video. 

 Θ ταχφτθτα κλείςτρου να είναι από 30-

1/4000sec όπωσ επίςθσ κζςθ Bulb. 

 Δυνατότθτα λιψθσ εικόνων πολλαπλϊν 

εκκζςεων. 

 Ο τφποσ φωτογραφικϊν αρχείων να είναι JPEG, 

RAW. 

 Ο τφποσ κινοφμενθσ εικόνασ MOV, PCM. 

ΝΑΙ   

Θ.3 Τα χαρακτθριςτικά του Zoom Φακοφ:  

 Ρολλαπλισ Εςτιακισ απόςταςθσ (ZOOM) 18-55 

χιλ µε φωτεινότθτα f/3.5-5.6 και ςφςτθμα 

ςτακεροποίθςθσ εικόνασ.  

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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 Ακόρυβθ αυτόματθ εςτίαςθ ςε ακίνθτεσ (still) 

και κινοφμενεσ εικόνεσ (movies). 

 Θ δυνατότθτα ικανοποιθτικισ λιψθσ ςε 

χαμθλζσ φωτιςτικζσ ςυνκικεσ  

Θ.5 Τεχνικι υποςτιριξθ: Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να 

ζχει επίςθμθ τεχνικι υποςτιριξθ. Θα κατατεκεί 

φάκελοσ όπου κα αναφζρονται ςαφϊσ ςτα 

Ελλθνικά, µε υπογραφι & ςφραγίδα τθσ 

ενδιαφερόμενθσ επιχείρθςθσ τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά και οι δυνατότθτεσ τθσ 

προςφερόμενθσ ςυςκευισ.  

ΝΑΙ   

Θ.6 Εγγφθςθ: Θα καλφπτεται τουλάχιςτον από εγγφθςθ 

ενόσ (1) ζτουσ καλισ λειτουργίασ από τθν θμζρα 

παραλαβισ. 

ΝΑΙ   

 

Α/Α ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Ι Σκθνικό τθλεδιάςκεψθσ – 1 Σετ    

 Ρρόκειται για υποςτθρικτικό εξοπλιςμό και 

φωτιςμό ενόσ πάνελ για τθν δθμιουργία 

τθλεδιαςκζψεων. 

Ο εξοπλιςμόσ αποτελείται από: 

 2 Φωτιςτικά ςϊματα τφπου LED 

 1 Επιφάνεια / φφαςμα green screen  

 2 Τρίποδα μικροφϊνων τφπου Boom 

   

 Φωτιςτικά ςϊματα LED – Τεμάχια 2    

Ι.1 Φωτιςτικό ςϊμα LED Studio Light με τα εξισ 

χαρακτθριςτικά: 

NAI   

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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 Τεχνολογία: Led Panel 

 Ιςχφσ >= 35 Watt 

 Φίλτρα κερμοκραςίασ χρϊματοσ 3.200K ζωσ 

5.600K και ρφκμιςθ κερμ. χρϊματοσ με 

ποτενςιόμετρο  

 φκμιςθ ζνταςθσ φωτιςμοφ με ποτενςιόμετρο 

 Θα φζρει τροφοδοτικό ρεφματοσ και τρίποδο 

για τθν ανάρτθςθ του 

 Επιφάνεια / φφαςμα green screen – Τεμάχιο 1    

Ι.2 Ρτυςςόμενο φφαςμα / φόντο Chromakey, με τα 

εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Χρϊμα: Ρράςινο 

 Διαςτάςεισ περίπου 180cm x 275cm 

 Σε πλαίςιο εξ ολοκλιρου πτυςςόμενο, χωρίσ 

πτυχϊςεισ. 

 Για γριγορο ςτιςιμο και αποςυναρμολόγθςθ. 

 Για εςωτερικι και εξωτερικι χριςθ. 

NAI   

  Τρίποδα μικροφϊνων τφπου Boom – Τεμάχια 2    

Ι.3 Ο γερανόσ μικροφϊνου με boom - τρίποδο κα ζχει 

τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Καταςκευαςμζνοσ με υψθλισ ποιότθτασ υλικά 

 Φψοσ (min-max): <=1m- >=1,82 m 

 Μικοσ βραχίονα: (min-max): <=0,53 >= 1.00 m 

 Βάροσ: <=3 Kg 

 Χρϊμα: Μαφρο 

NAI   

 

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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Α/Α ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Κ Οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ – 1 Σετ    

 Ρρόκειται για υποςτθρικτικό οπτικοακουςτικό 

εξοπλιςμό για τθν δθμιουργία τθλεδιαςκζψεων. 

Ο εξοπλιςμόσ αποτελείται από: 

1. 2 Μικρόφωνα 

2. 1 Μίκτθ ιχου 

3. 2 θχεία αυτοενιςχυόμενα 

4. 1 κάμερα web cam HD - PTZ 

   

 Μικρόφωνα – τεμάχια 2    

Κ.1 Ρυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματοσ με 

τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Με κάψα μεγάλου διαφράγματοσ,  

 bass-cut filter (με διακόπτθ),  

 20Hz- 20Khz,  

 16 dB-A,  

 530g βάροσ  

 Ευαιςκθςία 20 mV 

 Phantom power: 44 - 52 V 

 Βφςμα εξόδου Type: Balanced XLR, Male 3-pin 

 Θα ςυνοδεφεται από Pop filter 

NAI   

 Μίκτθσ ιχου - τεμάχιο 1    

Κ.2 Μίκτθσ 12 ειςόδων με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 12 ειςόδουσ 2/2 bus,  

 4 προενιςχυτζσ μικροφϊνων και compressors  

NAI   

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ
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 Είςοδοι Line, stereo 

 USB Audio Interface,  

 3-band EQ  

 Θα ςυνοδεφεται από δωρεάν λογιςμικό για 

θχογράφθςθ / επεξεργαςία ιχου 

 ζξοδοσ XLR Balanced 

 Θχεία - τεμάχια 2    

Κ.3 Θχείο μόνιτορ με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Τφποσ: Αυτοενιςχυόμενο ενεργό θχείο 2 

δρόμων/ 8 Ohm 

 Ιςχφσ >= 50W program power 

 Γοφφερ >=5 ίντςεσ 

 Απόκριςθ ςυχν. 100HZ-21Khz 

 Ρροςταςία από υπερφόρτωςθ 

 Με ςφςτθμα ανάρτθςθσ ςε τοίχο / κολϊνα 

 Καταςκευι με αντοχι ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ 

NAI   

 Κάμερα Webcam HD - τεμάχιο 1    

Κ.4 Κάμερα για τθλεδιάςκεψθ, ςυνεδριακοφ τφπου, με 

τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Σφνδεςθ: USB 

 Ομαλι μθχανικι λειτουργία μετατόπιςθσ, 

κλίςθσ και ηουμ (PTZ) 

 Μετατόπιςθ >= 260° - Κλίςθ >=130° 

 Ηουμ HD >= 10X 

 Οπτικό πεδίο >= 75° 

 Ανάλυςθ Full HD 1080p, 30 καρζ το 

NAI   

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ





Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Τποςτιριξθ και Διαχείριςθ των χεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΠΑΛ"» 

Σελίδα 65 

δευτερόλεπτο 

 Συμπίεςθ H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία Scalable 

Video Coding (SVC) 

 Αυτόματθ εςτίαςθ 

 Χειριςμόσ κατεφκυνςθσ και zoom από 

λογιςμικό, με 3 προεπιλεγμζνεσ κζςεισ 

κάμερασ, κακϊσ και κουμπί αρχικισ κζςθσ 

 Υποδοχι για τυπικό τρίποδο 

 Ριςτοποίθςθ: Certified for Skype for Business, 

Cisco WebEx  

 

  

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ





Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Τποςτιριξθ και Διαχείριςθ των χεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΠΑΛ"» 

Σελίδα 66 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι ςυντάςςουν τθν τυποποιθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίκεται ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr. 

Ραρατίκεται υπόδειγμα του ΤΕΥΔ, κατάλλθλα επεξεργαςμζνο από τθν Ανακζτουςα. 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 

(αφ) 

 Ονομαςία: Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ 

 Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ: *.......+ 

 Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: 6ο χλμ. Θες/νίκθσ-Θζρμθσ, Θεςςαλονίκθ, ΤΚ 570 

01 

 Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: κ. Β. Μάτςοσ 

 Τθλζφωνο: 2310 483 000 

 Θλ. ταχυδρομείο: matsos@noesis.edu.gr 

 Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.noesis.edu.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

 Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 

Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του ζργου 

"Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» 

Το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ είναι θ προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ τθσ 

ομάδασ ζργου, για τθν εξυπθρζτθςθ όλων των Επαγγελματικϊν Λυκείων τθσ χϊρασ να υποβάλλον 

προτάςεισ χρθματοδότθςθσ ςχεδίων δράςθσ. Συγκεκριμζνα:  

 θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ γραφείου για τθν ομάδα διαχείριςθσ του ζργου, ο 

οποίοσ κα περιλαμβάνει τθν αγορά θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, προβολικϊν μθχανθμάτων 

και επίπλων γραφείου.  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
mailto:matsos@noesis.edu.gr
http://www.noesis.edu.gr/
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 θ προμικεια του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ για τθν υποςτιριξθ τθσ επικοινωνίασ 

με τα ςχολεία (τθλεφωνικό κζντρο και λογιςμικό CRM). 

 θ προμικεια οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν διοργάνωςθ ετιςιου διαδικτυακοφ event 

μζςω τθλεδιαςκζψεων. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 30213000-5, 30213300-8, 32552100-8, 48333000-1, 39120000-9, 

32321200-1, 38652120-7. 

 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ: Ρρομικειεσ 

 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων: ΟΧΙ 

 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία:  

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 

ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι4: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 

επιχείρθςθ5; 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο 

κατάλογο/Μθτρϊο εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι 

διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι:  

                                                           
4 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
5 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 

124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το 
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το 
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ 
και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
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Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 

ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 

ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V 

κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε 

και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 

πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ 

εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 

κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο6: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 

λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 

περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 

βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι 

βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 

διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

                                                           
6 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 
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Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ7; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 

ζνωςθ ι κοινοπραξία (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 

ςυγκεκριμζνα κακικοντα): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ 

ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

β) *……+ 

 

γ) *……+ 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

Τθλζφωνο:  

                                                           
7 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
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Θλ. ταχυδρομείο:  

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ8  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 

Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ: Απάντθςθ: 

                                                           
8 Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 

επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι 
επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα 
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
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Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που 

κα αναλάβουν: *…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο 

(ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

 δωροδοκία· 

 απάτθ· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου9 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 

ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό 

για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), 

ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ 

κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 

αναφοράσ των εγγράφων): *……+10 

Εάν ναι, αναφζρετε11: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ προςδιορίηοντασ 

ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία: *   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου 

αποκλειςμοφ *……+ και ςχετικό(-ά) 

                                                           
9 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), 

τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

10 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
11 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 

αναφοράσ των εγγράφων): *……+12 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)13; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν14:  

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ15, ςτθν Ελλάδα και ςτθ 

χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

 

α)*……+· 

 

                                                           
12 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
13 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 

παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 
73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

14 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ’ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ 
επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

15 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
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β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 

ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου 

αποκλειςμοφ: 

 

 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 

 

 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 

του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ 

ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ; 

β)*……+ 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

 

 

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

γ.2)*……+· 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

β)*……+ 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

 

 

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

γ.2)*……+· 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι των 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 

των εγγράφων):16 *……+ 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ Απάντθςθ: 

                                                           
16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 

και εργατικοφ δικαίου; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 

αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα 

μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ 

ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο ο 

οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 

λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και 

των μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 

λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ περιςτάςεισ.  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[......] 

-[......] 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 

αναφοράσ των εγγράφων): *……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα17; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

[......] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ 

φορζασ μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα 

μζτρα που λιφκθκαν: *......+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ 

οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

[......] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ 

φορζασ μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα 

μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[......] 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ 

με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

[......] 

                                                           
17 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010 . 
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

[......] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ 

φορζασ μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα 

μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν 

παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ 

τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ 

που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 

ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 

αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν 

Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ 

ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν 

Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*…+ 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 

των εγγράφων): *……+ 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

ΑΔΑ: 6ΛΗΕΟΞ2Ξ-ΗΟΗ





Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Τποςτιριξθ και Διαχείριςθ των χεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΠΑΛ"» 

Σελίδα 80 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ 

φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+  

κφκλοσ εργαςιϊν:*……+ 

νόμιςμα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 

των εγγράφων): *……+ 

 

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι 

ικανότθτα 

Απάντθςθ: 

1) Κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ 

τριετίασ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 

ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει 

τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ 

καταλόγου αναφζρετε τα ποςά, τισ 

θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ 

δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ18: 

Αρικμόσ ετϊν: 3 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο 

 

                                                           
18 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα 

ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
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τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ19, ιδίωσ τουσ 

υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ: 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ 

προτίκεται, να ανακζςει ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ20 το 

ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν Ναι, ςε τι ποςοςτό: ....% 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα 

παράςχει τα απαιτοφμενα δείγματα, 

περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των 

προϊόντων που κα προμθκεφςει, τα 

οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 

γνθςιότθτασ· 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+ 

 

 

  

                                                           
19 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων 

οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά 
ζντυπα ΤΕΥΔ. 

20 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και 
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ 
ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται 

από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Αναφζρετε αναλυτικά τα οριςμζνα πιςτοποιθτικά 

εγκαταςτατϊν ςτθ ρφκμιςθ δικτφων / εγκατάςταςθ Θ/Υ και αν 

ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ 

αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται θλεκτρονικά21, αναφζρετε 

για το κακζνα: 

*….+ 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι22 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 

των εγγράφων): *……+23 

 

                                                           
21 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 
22 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
23 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

V ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονται, εκτόσ εάν: 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν24. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και 

Μουςείο Τεχνολογίασ, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ 

οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτα ανωτζρω μζρθ ΙΙ-V του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

για τουσ ςκοποφσ του ζργου «Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των 

Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"»», με ΑΔΑΜ ....... 

 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

 

 

  

                                                           
24 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. 
Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Ρροςφζρων:  

 Αξία 

Αρικμθτικά 

Αξία 

Ολογράφωσ 

Εκτιμϊμενο τίμθμα του ζργου ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ 

ΦΡΑ 

  

Συνολικό ποςό ζναντι του οποίου θ εταιρία προτίκεται να εκτελζςει το 

ζργο ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ 

  

Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον/ τθν ……………………………….. για εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν 

επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εφόςον ηθτθκεί μπορεί να δοκεί παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ.  

 

 

 

Για τον προςφζροντα 

(Σφραγίδα/ Υπογραφι Νόμιμου Εκπροςϊπου) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Αίτθςθσ Συμμετοχισ 

 

Α Ι Τ Θ Σ Θ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Θ Σ 

Από 

(ςφραγίδα επιχείρθςθσ) 

Ρροσ 

ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΘΣ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

6ο χλμ. οδοφ Θεςςαλονίκθσ - Θζρμθσ 

570 01 Θζρμθ 

Τθλ.: 2310 483 000 

(Τόποσ) (θμερομθνία) 

 

Ο κάτωκι υπογράφων …………………………………………………………... 

με Α.Δ.Τ. ……………………………….. 

Δθλϊνω ότι: 

Α) ςυμμετζχω ςτο ζργο «Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ πράξθσ», τθσ πράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των 

Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» με κωδικό MIS 5011051 ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

τθσ ……………………………... 

Β) ςυμφωνϊ με τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, όπωσ διατυπϊνονται ςτο τεφχοσ διακιρυξθσ. 

 

Ο Αιτϊν 

Συνθμμζνα: 

1. Ζγγραφο εκπροςϊπθςθσ (εφόςον απαιτείται) 

2. Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

3. Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

4. ..... 

5. ...... 

Τα παρακάτω ςυμπλθρϊνονται από τον παραλιπτθ: 

Θ παραπάνω αίτθςθ πρωτοκολλικθκε και ζλαβε αρ. πρωτοκόλλου   
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Υπόδειγμα εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ 

 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: Το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ 

6ο χλμ. Θες/νίκθσ - Θζρμθσ 

Τ.Κ. 57001 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………-  

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, και μζχρι του ποςοφ 

των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ςτο 

διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. με αντικείμενο 

(ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) …….………..…… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό 

ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ………........, ςφμφωνα με τθ με 

αρικμό................... Διακιρυξι ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 

το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 
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Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου.  

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο 

Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο 

το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ.  

Με τιμι 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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