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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                     
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Γενική Δ/νση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

       
         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
         Αθήνα,      03/10/2018

         Αριθ. Πρωτ. : 103893 - 03/10/2018

Ταχ. Δ/νση       

Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Λ. Θηβών 196-198, 
  Αγ. Ι. Ρέντης
: 182 33
: Ζ. Στύλογλου
: 213 212 5656
: 213 212 5703
: promithies@keyd.gov.gr

 

Αριθμός Διακήρυξης : Σ1/2018

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, επίπεδων οθονών και εξοπλισμού πληροφορικής, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού σαράντα 
ένα χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ (41.405,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
(51.342,20€ με 24% Φ.Π.Α.)»

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/2016), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τα όσα ορίζονται και ισχύουν στην παρ. 10 του 
άρθρου 6 του ν.4412/16.

2. Το Π.Δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και ισχύει.

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

4. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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5. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

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

7. Την 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.5.2017) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

8. Το Ν.2121 /1993 (ΦΕΚ 25/ Α) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα».

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005), και ιδίως των άρθρων 
41, 50, 54, 90 αυτού,

10. To Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».

11. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Το π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ  Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία».

13. Την υπ’ αριθ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
σχετικά με την έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» (ΦΕΚ 
3698/Β΄/16-11-2016)

14. Τις διατάξεις του άρθρου  78 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'), «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις, περί σύστασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 102 «Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και των 
Κ.Ε.Υ.Δ. του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017), «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

16. Την υπ’ αριθμ. Υ155/11.7.2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/11-7-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού 
περί διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους και το υπ’ αριθ.  ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716 – διόρθωση σφάλματος.

17. Την υπ’ αριθ. 74002/06-07-2018 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους με θέμα : «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.» (ΑΔΑ: 6ΔΥΦ465ΧΙ8-7ΑΒ)

18. Την υπ’ αριθ. 63581/13-06-2018 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους με θέμα : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού  Χρέους» (ΑΔΑ: 622Ρ465ΧΙ8-Ψ1Ξ)

19. Την υπ’ αριθ. 141200/21-12-2017 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους περί συγκρότησης επιτροπών i) διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών 
στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ii) αξιολόγησης ενστάσεων του ν. 
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4412/2016, iii) παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων 
προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, έτους 2018 της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

20. Την υπ’ αριθ. 71430/02-07-2018 τροποποίηση της υπ’ αριθ. 141200/21-12-2017 απόφασης 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

21. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 100924/26-09-2018 Αίτημα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
(Δέσμευση Πίστωσης) για την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΑΔΑΜ: 
18REQ003750872).

22. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 101886/28-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΣ0465ΧΙ8-3ΩΖ & ΑΔΑΜ: 18REQ003760182) 
απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 53.000,00€ στον ΚΑΕ 1723, προϋπολογισμού 
έτους 2018, του Ειδικού Φορέα 35/630 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία που 
καταχωρήθηκε με α/α 83748 στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

23. Την υπ’ αριθ. 101422/27-09-2018 Απόφαση περί έγκρισης πιστώσεων συνολικά ποσού 
52.000,00€ στον προϋπολογισμό έτους 2019, στον ΚΑΕ 3120301001 του Ειδικού Φορέα 
1035.601.00.000.00 (ΑΔΑ: Ψ1Π1465ΧΙ8-8ΒΙ & ΑΔΑΜ: 18REQ003754720).

24. Το γεγονός ότι στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. σχεδίασε και διενήργησε 
διαγωνιστικές διαδικασίες σε βάρος του ΚΑΕ 1723 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
προγραμμάτων και λοιπών υλικών» του ετήσιου προϋπολογισμού της, συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας 20.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

25. Το γεγονός ότι η συνολική αξία που προκύπτει από τις προμήθειες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. που 
βαρύνουν τον ΚΑΕ 1723 για το έτος 2018 (σχ. 24), συμπεριλαμβανομένης της 
προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας διακήρυξης δε ξεπερνά τα όρια του συνοπτικού 
διαγωνισμού (60.000,00€ πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

26. Το γεγονός ότι εντός του οικονομικού έτους 2018 η υπηρεσία μας προτίθεται να προκηρύξει 
διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας και διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια και 
εγκατάσταση (i) ηλεκτρονικών υπολογιστών, (ii) εκτυπωτών & (iii) πολυμηχανημάτων για τα 
τριάντα (30) Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), τα οποία θα 
λειτουργήσουν ανά την επικράτεια, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 325.890,00€ και ο 
οποίος θα χρηματοδοτηθεί  από το Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΕΣΠΑ 2014-
2020).

27. Το γεγονός ότι η εν λόγω προμήθεια, που προκηρύσσεται με τον παρόν διαγωνισμό για την 
προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών πληροφορικής, καλύπτει τις απαιτήσεις των 
διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, ήτοι είναι μικρότερη από 
80.000,00€ και δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες 
έχει διαιρεθεί η προμήθεια και μπορεί να ανατεθεί ως μεμονωμένο τμήμα. 

28. Το υπ’ αριθ. 57730/30-5-2018 ερώτημα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. προς τη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας νέου διαγωνισμού από την 
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 2/2018 Συμφωνίας – Πλαίσιο.

29. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 84318/3-8-2018 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με το οποίο η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 
δύναται να προχωρήσει αυτοτελώς σε διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια 
επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς δεν έχει συμπεριληφθεί στην υπ’ αριθ. 
2/2018 Συμφωνία – Πλαίσιο που διενεργήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
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Προστασίας Καταναλωτή για την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
επίπεδων οθονών προς κάλυψη των αναγκών κεντρικών υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και το 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

30. Το γεγονός ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά μονάδα είδους 
διαμορφώθηκαν από το Τμήμα Πληροφορικής της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και διαβιβάστηκαν (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για τη σύνταξη του 
παρόντος τεύχους διακήρυξης. 

31. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που αφορά στην προμήθεια :

1. Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επίπεδων Οθονών 
2. Συστήματος δικτυακής αποθήκευσης NAS (Network Attached Storage)
3. Εξωτερικού σκληρού δίσκου HDD (Hard Digital Disc)

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ειδικός Φορέας 35/630), οικονομικού έτους 2018, βάσει της υπ’ 
αριθ. 101886/28-09-2018 Απόφασης Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης ύψους 53.000,00€ στον ΚΑΕ 
1723 του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2018 του Φ35/630, που καταχωρήθηκε με α/α 83748 
στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 7ΤΣ0465ΧΙ8-3ΩΖ& ΑΔΑΜ: 18REQ003760182).
Για την εν λόγω προμήθεια έχει εκδοθεί και η υπ’ αριθ. 101422/27-09-2018 Απόφαση περί 
έγκρισης πιστώσεων συνολικά ποσού 52.000,00€ στον προϋπολογισμό έτους 2019, στον ΚΑΕ 
3120301001 του Ειδικού Φορέα 1035.601.00.000.00 (ΑΔΑ: Ψ1Π1465ΧΙ8-8ΒΙ & ΑΔΑΜ: 
18REQ003754720).Η παρούσα διακήρυξη αφορά, τους κάτωθι κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων CPV :
1. “Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές” - CPV: 30213300-8, 
2. “Επίπεδες οθόνες” - CPV: 30231310-3,
3. “Σύστημα δικτυακής αποθήκευσης NAS (Network Attached Storage)” – CPV: 30233100-2 και
4. “Εξωτερικός σκληρός δίσκος HDD (Hard Digital Disc)” – CPV : 30233100-2

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ιδιοχείρως ή 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη το αργότερο μέχρι 16/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο της 
ΕΓΔΙΧ, (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος, γραφείο 602). 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως 
εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Στην περίπτωση της 
ταχυδρομικής αποστολής, επισημαίνεται ότι ανήκει στην ευθύνη των υποψηφίων η εμπρόθεσμη 
παραλαβή της προσφοράς έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα από το 
πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ και δεν λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου για το 
εμπρόθεσμο της προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί αυθημερόν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήψεως 
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των προσφορών, ήτοι  την 16/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της 
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117 Ν. 
4412/2016. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας μια και μοναδική 
προσφορά. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούται να παρίσταται ο συμμετέχων ή ένας 
εκπρόσωπος του, ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του τα κατά περίπτωση έγγραφα που 
αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση. 

Αρμόδια για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριμελής επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., όπως έχει οριστεί στην υπ’ αριθ. 
141200/21-12-2017 Απόφαση και έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 71430/02-07-2018 
Απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και ισχύει.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr. καθώς και στη διαδικτυακή εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα 
της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (http://www.keyd.gov.gr).

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής άλλου προσφέροντος και κατά 
της διενέργειας του διαγωνισμού ασκούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 100 και 
127 του Ν. 4412/2016) και με την καταβολή του παραβόλου που αναλογεί.

Επισυνάπτονται οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, το Παράρτημα Α΄ με την αναλυτική 
περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, το Παράρτημα Β΄ με το υπόδειγμα του 
Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς και το Παράρτημα Γ΄ με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (TEΥΔ). Όλα τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας διακήρυξης.

 

    
Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Φώτης Κουρμούσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

    
 

κ.α.α. 
ΖΑΝΤΟΥΛΙΑΔΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Ταχυδρομική διεύθυνση Θηβών 196 – 198
Πόλη Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχυδρομικός Κωδικός 182 33
Τηλέφωνο 213 212 5656
Φαξ 213 212 5703
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithies@keyd.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Στύλογλου Ζαχαρένια
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.keyd.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και ανήκει στη Γενική 
Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης).
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής αφορά στους τομείς των οικονομικών και δημοσιονομικών 
υποθέσεων. Ειδικότερα η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους συνιστά αυτοτελή δημόσια 
υπηρεσία, υπαγόμενη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), και η 
αποστολή της, όπως ορίζεται στο Ν.4389/2016, αφορά:

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

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

 Στον επιχειρησιακό συντονισμό της Συντονιστικής Επιτροπής.  

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.keyd.gov.gr
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β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις (αρθ. 117- συνοπτικός διαγωνισμός) του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ 1723 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους  2018  του Ειδικού Φορέα 35/630, βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 101886/28-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΣ0465ΧΙ8-
3ΩΖ & ΑΔΑΜ: 18REQ003760182) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 53.000,00€ στον ΚΑΕ 1723 
του Φ35/630 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία που καταχωρήθηκε με α/α 83748 στο βιβλίο 
εγκρίσεων και πληρωμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. 

Για την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών πληροφορικής 
έχει εκδοθεί και η υπ’ αριθ. 101422/27-09-2018 Απόφαση περί έγκρισης πιστώσεων συνολικά ποσού 
52.000,00€ στον προϋπολογισμό έτους 2019, στον ΚΑΕ 3120301001 του Ειδικού Φορέα 1035.601.00.000.00 
(ΑΔΑ: Ψ1Π1465ΧΙ8-8ΒΙ & ΑΔΑΜ: 18REQ003754720).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια :

1. Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επίπεδων Οθονών 
2. Συστήματος δικτυακής αποθήκευσης NAS (Network Attached Storage)
3. Εξωτερικού σκληρού δίσκου HDD (Hard Digital Disc)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 
1. “Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές” - CPV: 30213300-8, 
2. “Επίπεδες οθόνες” - CPV: 30231310-3,
3. “Σύστημα δικτυακής αποθήκευσης NAS (Network Attached Storage) ” – CPV: 30233100-2 και
4. “Εξωτερικός σκληρός δίσκος HDD (Hard Digital Disc)” – CPV : 30233100-2

Η Αναθέτουσα Αρχή υποδιαιρεί την παρούσα σύμβαση σε τρία (3) Τμήματα όπως παρατίθεται στον κάτωθι 
πίνακα και αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε Τμήματος. 

Επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για ένα, ή δύο ή για όλα τμήματα με 
την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται με σαφή διάκριση ανά τμήμα και καλύπτουν τη ζητούμενη ποσότητα 
κάθε Τμήματος. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α: 
Προμήθεια επιτραπέζιων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και επίπεδων οθονών

40 τεμάχια 39.200,00€ 48.608,00€

ΤΜΗΜΑ Β:
Προμήθεια συστήματος 2.120,00€ 2.628,80€
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δικτυακής αποθήκευσης 
NAS (Network Attached 

Storage)

          1 τεμάχιο 

ΤΜΗΜΑ Γ:
Προμήθεια εξωτερικού 

σκληρού δίσκου HDD (Hard 
Digital Disc)

1 τεμάχιο 85,00€ 105,40€

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των σαράντα ένα χιλιάδων τετρακοσίων 
πέντε ευρώ (41.405,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ 24%: 
51.342,20€).  

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

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει ποσότητα μεγαλύτερη (μέχρι 30%) ή 
μικρότερη (μέχρι 50%) με προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας και πάντα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 
  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
μόνο βάσει τιμής.

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

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και ισχύει.

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

4. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
204/Α΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

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

7. Την 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.5.2017) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

8. Το Ν.2121 /1993 (ΦΕΚ 25/ Α) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα».
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9. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005), και ιδίως των άρθρων 41, 50, 54, 90 
αυτού,

10. To Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».

11. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Το π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ  Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία».

13. Την υπ’ αριθ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με 
την έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016)

14. Τις διατάξεις του άρθρου  78 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις, περί 
σύστασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 102 «Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και των Κ.Ε.Υ.Δ. του 
ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017), «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

16. Την υπ’ αριθ. Υ155/11.7.2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/11-7-2016)  απόφαση του Πρωθυπουργού περί 
διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
και το υπ’ αριθ.  ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716 – διόρθωση σφάλματος.

17. Την υπ’ αριθ. 74002/06-07-2018 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους με θέμα : «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους της 
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.» (ΑΔΑ: 6ΔΥΦ465ΧΙ8-7ΑΒ)

18. Την υπ’ αριθ. 63581/13-06-2018 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους με θέμα : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού  Χρέους» (ΑΔΑ: 622Ρ465ΧΙ8-Ψ1Ξ)

19. Την υπ’ αριθ. 141200/21-12-2017 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους περί συγκρότησης επιτροπών i) διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών στο πλαίσιο 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ii) αξιολόγησης ενστάσεων του ν. 4412/2016, iii) 
παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών και των συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών, έτους 2018 της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

20. Την υπ’ αριθ. 71430/02-07-2018 τροποποίηση της υπ’ αριθ. 141200/21-12-2017 απόφασης του 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

21. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 100924/26-09-2018 Αίτημα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Δέσμευση 
Πίστωσης) για την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΑΔΑΜ: 18REQ003750872)

22. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 101886/28-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΣ0465ΧΙ8-3ΩΖ & ΑΔΑΜ: 18REQ003760782) απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 53.000,00€ στον ΚΑΕ 1723, προϋπολογισμού έτους 2018, του 
Ειδικού Φορέα 35/630 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία που καταχωρήθηκε με α/α 83748 στο 
βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

23. Την υπ’ αριθ. 101422/27-09-2018 Απόφαση περί έγκρισης πιστώσεων συνολικά ποσού 52.000,00€ 
στον προϋπολογισμό έτους 2019, στον ΚΑΕ 3120301001 του Ειδικού Φορέα 1035.601.00.000.00 (ΑΔΑ: 
Ψ1Π1465ΧΙ8-8ΒΙ & ΑΔΑΜ: 18REQ003754720).

24. Το γεγονός ότι στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. σχεδίασε και διενήργησε 
διαγωνιστικές διαδικασίες σε βάρος του ΚΑΕ 1723 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
προγραμμάτων και λοιπών υλικών» του ετήσιου προϋπολογισμού της, συνολικής προϋπολογισθείσας 
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αξίας 20.800,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ (16.774,20€ άνευ Φ.Π.Α.) .

25. Το γεγονός ότι η συνολική αξία που προκύπτει από τις προμήθειες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. που βαρύνουν τον ΚΑΕ 
1723 για το έτος 2018 (σχ. 24), συμπεριλαμβανομένης της προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας 
διακήρυξης δε ξεπερνά τα όρια του συνοπτικού διαγωνισμού (60.000,00€ πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 

26. Το γεγονός ότι εντός του οικονομικού έτους 2018 η υπηρεσία μας προτίθεται να προκηρύξει 
διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας και διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια και εγκατάσταση (i) 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, (ii) εκτυπωτών & (iii) πολυμηχανημάτων για τα τριάντα (30) Κέντρα 
Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), τα οποία θα λειτουργήσουν ανά την 
επικράτεια, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 325.890,00€ και ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί  από 
το Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

27. Το γεγονός ότι η εν λόγω προμήθεια, που προκηρύσσεται με τον παρόν διαγωνισμό για την 
προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών πληροφορικής, καλύπτει τις απαιτήσεις των 
διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, ήτοι είναι μικρότερη από 80.000,00€ 
και δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί η 
προμήθεια και μπορεί να ανατεθεί ως μεμονωμένο τμήμα. 

28. Το υπ’ αριθ. 57730/30-5-2018 ερώτημα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. προς τη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας νέου διαγωνισμού από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στα πλαίσια της 
υπ’ αριθ. 2/2018 Συμφωνίας – Πλαίσιο.

29. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 84318/3-8-2018 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με το οποίο η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. δύναται να προχωρήσει 
αυτοτελώς σε διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
καθώς δεν έχει συμπεριληφθεί στην υπ’ αριθ. 2/2018 Συμφωνία – Πλαίσιο που διενεργήθηκε από τη 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για την προμήθεια επιτραπέζιων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και επίπεδων οθονών προς κάλυψη των αναγκών κεντρικών υπηρεσιών 
μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

30. Το γεγονός ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά μονάδα είδους 
διαμορφώθηκαν από το Τμήμα Πληροφορικής της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και διαβιβάστηκαν (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για τη σύνταξη του παρόντος τεύχους διακήρυξης. 

31. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Η διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί:

1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  στις 03/10/2018.
2. Στη διαδικτυακή εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 03/10/2018
3. Στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (http://www.keyd.gov.gr) και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον έως την 
ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
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υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους,
β) εφόσον τα προϊόντα τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, τηρούν τις υποχρεώσεις 
των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 
του ν.2939/2001, κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα :

 Η παρούσα Διακήρυξη 

 Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

 Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)

 Συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας

2.1.2 Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα παραρτήματά της διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη 
διαδικτυακή εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
καθώς και στον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής http://www.keyd.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά (επισύναψη σχετικού εγγράφου το 
οποίο πρωτοκολλείται από την Υπηρεσία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αναθέτουσας 
Αρχής : promithies@keyd.gov.gr,  το αργότερο έξι (6)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ενδιαφερόμενο. 
Ταυτόχρονα, η ηλεκτρονική αλληλογραφία αναρτάται στην ιστοσελίδα http://www.keyd.gov.gr προς 
ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

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

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

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

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

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

Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν και 
στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Λόγοι Αποκλεισμού – Κανόνες Απόδειξης
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

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

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

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

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
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αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 
ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

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

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

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

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

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

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

2.2.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

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

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

2.2.2.9. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.1. ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4. στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.3.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
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Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα Γ΄ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ έχει καταρτιστεί από την αναθέτουσα αρχή, βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ που αφορά 
την παρούσα διακήρυξη παρατίθεται ως Παράρτημα Γ και διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, ήτοι www.keyd.gov.gr.

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79Α του ν.4412/2016, είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την 
εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.3.2. Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 
έως 2.2.2, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 
4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

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

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
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στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.

Για την περίπτωση γ) της παραγράφου 2.2.2.2, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β.2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου.

Β.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

18PROC003783280 2018-10-03
ΑΔΑ: ΩΗΠΞ465ΧΙ8-ΝΟΩ



Σελίδα 21 από 70

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ιδιοχείρως ή 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη 
το αργότερο μέχρι την 16/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ, 
(Λεωφόρος Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος, γραφείο 602). 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, 
επισημαίνεται ότι ανήκει στην ευθύνη των υποψηφίων η εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς έως την 
ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα από το πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ και δεν λαμβάνεται υπόψη η 
σφραγίδα του ταχυδρομείου για το εμπρόθεσμο της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας μια και μοναδική προσφορά. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούται να παρίσταται ο συμμετέχων ή ένας εκπρόσωπος του, 
ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του τα κατά περίπτωση έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη 
εκπροσώπηση. 

Αρμόδια για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριμελής επιτροπή διενέργειας 
και αξιολόγησης διαγωνισμών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., όπως έχει οριστεί στην υπ’ αριθ. 141200/21-12-2017 
Απόφαση και έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 71430/02-07-2018 Απόφαση του Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να 
φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική 
διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθμό Σ 1/2018 και  τίτλο : 
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Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
επίπεδων οθονών και εξοπλισμού πληροφορικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 41.405,00€ πλέον  ΦΠΑ (51.342,20€ με 24% 
Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ………………………………..

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/10/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦ.): 16/10/2018

 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) σφραγισμένους 
επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους») σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο: “ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”, και “ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”.

Στο ένα από τα αντίτυπα και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», θα μονογράφεται 
από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, αυτό δε, θα είναι επικρατέστερο των άλλων σε περίπτωση ασυμφωνίας.

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου, καθώς και τον τίτλο 
του διαγωνισμού και τον τίτλο του Φακέλου.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της 
Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος 
νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς 
και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν:

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή βάσει των όρων της παρούσας) και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα Γ΄),

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

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητά από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να προσκομίσουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα 
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αναφερόμενα στο Τ.Ε.Υ.Δ. , όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Πιο συγκεκριμένα, στο Παράρτημα Α΄ της 
παρούσας παρατίθενται προς συμπλήρωση από τους προσφέροντες φύλλα συμμόρφωσης για κάθε τμήμα 
χωριστά. Τα εν λόγω φύλλα συμμόρφωσης διατίθενται και σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας (www.keyd.gov.gr).

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

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

2.4.4.1 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, ήτοι τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

2.4.4.2 Στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνεται συμπληρωμένος ο 
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα υπόδειγμα του Παραρτήματος B΄. Το Υπόδειγμα 
υποβολής Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται και σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
(www.keyd.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός Τμήματος της παρούσας 
διακήρυξης, υποχρεούται να καταθέσουν ξεχωριστό, για κάθε τμήμα, σφραγισμένο φάκελο οικονομικής 
προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προσφοράς αναφορικά με το Τμήμα Α΄ της παρούσας διακήρυξης 
οφείλουν να δηλώσουν το ετήσιο κόστος συντήρησης τους. Αναφέρεται ρητώς ότι η Αναθέτουσα Αρχή κατά 
την επιλογή του μειοδότη για το Τμήμα Α΄, θα αξιολογήσει μόνο το κόστος κτήσης τους. Το δηλωθέν  
ετήσιο κόστος συντήρησης δεν θα αξιολογηθεί στα πλαίσια ανάθεσης της παρούσας διακήρυξης. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή μετά την παρέλευση του χρόνου καλής λειτουργίας και εφόσον προκύπτει ανάγκη, 
έχει δικαίωμα να προβεί σε ανάθεση της συντήρησης του εξοπλισμού στον προμηθευτή ή σε άλλον 
συντηρητή κατά την κρίση της. Το δηλωθέν ετήσιο κόστος συντήρησης θα είναι δεσμευτικό για τους 
προσφέροντες για χρονική περίοδο πενταετίας από την υποβολή της προσφοράς τους. Βασική προϋπόθεση 
για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης είναι η προηγούμενη εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων 
στον τακτικό προϋπολογισμό της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου θα 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες αυτές. Εφόσον ανατεθούν στον προμηθευτή υπηρεσίες συντήρησης του 
εξοπλισμού, οι όροι και ο τρόπος πληρωμής θα περιγράφονται στη σχετική σύμβαση.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της,  κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια.

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

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

α) υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής προσφοράς, 
θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών, 

β) περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,

γ) ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η 
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

δ) είναι εναλλακτική ή τελεί υπό αίρεση, 
ε) το συνολικό τίμημα κάθε τμήματος υπερβαίνει τον προϋπολογισμό κάθε τμήματος της παρούσας ή 
περιλαμβάνει όρο αναπροσαρμογής του τιμήματος.

στ)  υποβλήθηκε εκπρόθεσμα ή αφορά μέρος τμήματος
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού), 
αυθημερόν, μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών, ήτοι μετά τις 16/10/2018 
και ώρα 10:00π.μ. προβαίνει σε μια δημόσια συνεδρίαση προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 
των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια και κατά τη διάρκεια της δικαιούνται να 
παρευρεθούν εκπρόσωποι των υποψηφίων προκειμένου να λάβουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία καθώς και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο υποφάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται οι πρωτότυποι 
φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και κατόπιν προβαίνει στην 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες 
προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση και συντάσσει σχετικό πρακτικό για την απόρριψη των προσφορών που 
δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή αυτών που πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές. 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η 
Επιτροπή προχωρά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι 
προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο.

Πιο συγκεκριμένα, αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος που περιλαμβάνει τους υποφακέλους των 
οικονομικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων και κατόπιν αποσφραγίζονται μόνο οι υποφάκελοι των 
υποψηφίων οι προσφορές των οποίων έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο. Στη συνέχεια 
μονογράφονται και σφραγίζονται οι πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής 
Διενέργειας. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια, οι υποφάκελοι 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό 
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση 
το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής  - τεχνικών προσφορών αυθημερόν, στην δημόσια συνεδρίαση της 16/10/2018 , οι υποφάκελοι 
Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την 
αρμόδια Επιτροπή τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από 
την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται με μέριμνα του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου. Εν συνεχεία, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης διαβιβάζει στους συμμετέχοντες σχετική πρόσκληση ορίζοντας τους την ημέρα και 
ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
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καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα 
ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, εντός επτά (7) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 
που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από 
την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό 
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 
υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 
σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά 
μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν 
ήδη υποβληθεί. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος 
σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

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

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

Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω, επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με 
εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης , σε σφραγισμένο 
φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» , τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014, των κάτωθι εγγράφων, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού (παρ. 2.2.2 της παρούσας) των άρθρων 73 και 74 του 
ν.4412/2016. Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
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1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, (με ημερομηνία έκδοσης ίδια ή μεταγενέστερη της σχετικής 
κοινοποίησης της πρόσκλησης - ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης), 
ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 
του ν.4412/2016.

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί 
φορείς είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 
και προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή 
εισφορών. Το εν λόγω πιστοποιητικό/πιστοποιητικά θα πρέπει να αφορά/αφορούν σε χρονικό 
διάστημα που να αποδεικνύεται η ασφαλιστική ενημερότητα του προσωρινού αναδόχου τόσο κατά 
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.  Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας:

 Αφορά τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης,
 Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό
 Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες 

ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
 Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά 

πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με 
την εταιρεία.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν, μαζί με το 
πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά 
ειδικότητα, στην οποία να φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε ασφαλισμένος. Η 
ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει όλους 
ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή 
εισφορών.

3.  Πιστοποιητικό/ πιστοποιητικά της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το/τα οποίο/οποία να 
προκύπτει/προκύπτουν ότι οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους όσο και κατά την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, (με ημερομηνία έκδοσης ίδια ή 
μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης - ειδοποίησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης),  από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του άρ. 99 του 
Ν3588/2007 ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
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Επισημαίνεται ότι οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό.

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

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τον προσφέροντα στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν. Η 
προσκόμισή τους γίνεται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνεται και συνοδευτικό 
έγγραφο που απαριθμούνται τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Η αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί με έγγραφο της υπηρεσίας που 
διενεργεί τον διαγωνισμό.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στον προκαθορισμένο χρόνο τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η 
διαδικασία ματαιώνεται.

Ομοίως, αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
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αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και 
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι 
προσφέροντες / υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το ΤΕΥΔ, οι οποίες επήλθαν ή για τις 
οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του στο αποφασιστικό όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου, είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης - εγγυήσεις
3.3.1 Κατακύρωση του διαγωνισμού
Η κατακύρωση γίνεται με την έκδοση Απόφασης Κατακύρωσης από το κατά νόμο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν  γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης  του διαγωνισμού.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους προσφέροντες εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού με κάθε πρόσφορο τρόπο, επί αποδείξει. Εφόσον παρέλθει 
το οριζόμενο διάστημα υποβολής ενστάσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 127 του ν.4412/2016, η 
αναθέτουσα αρχή προβαίνει σε κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και τον 
προσκαλεί εγγράφως να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης/συμφωνητικού, εφόσον το 
κατακυρωθέν ποσό ξεπερνά τα 2.500,00€ άνευ Φ.Π.Α.

3.3.2 Σύναψη Σύμβασης 
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση,  η οποία έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των 
παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς 
από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί 
όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η 
Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των 
οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

18PROC003783280 2018-10-03
ΑΔΑ: ΩΗΠΞ465ΧΙ8-ΝΟΩ



Σελίδα 30 από 70

Κατόπιν της κοινοποίησης της Απόφασης Κατακύρωσης στον Προσωρινό Ανάδοχο και της επέλευσης των 
εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης), για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 
υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την 
ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται 
εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας 
Αρχής.  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.

3.3.2 Εγγυήσεις 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής 
εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  
ζ) ότι η εγγύηση ισχύει μέχρι την επιστροφή της,
η) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης,
θ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
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παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016(Α’ 13) ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

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

3.4 Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης ή της διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με όσα 
αναλυτικά ορίζονται στα άρθρα 100 και 127 Ν. 4412/2016.

Μετά την υποβολή τους οι ενστάσεις εξετάζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων της ΕΓΔΙΧ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και στη συνέχεια η 
Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έκβαση αυτών.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας 
και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, ιδίως :

1. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων.

2. Μετά τη λήξη της ισχύς των προσφορών και των τυχόν παρατάσεων (εκτός αν η Αναθέτουσα αρχή 
κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
ακολουθείται η διαδικασία που ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/16)

3. Στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης.

4. Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης.
5. Εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα  
Αρχή.

6. Εάν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης
7. Εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
8. Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος.

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλήψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που 
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εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης, να 
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης των άρθρων 29 και 32 του Ν.4412/16.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί: 

1. τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

2. τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της 
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001, εφόσον τα προϊόντα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ν. 2939/2001.

3. τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου

Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 2, ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην 
ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

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

4.3.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
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4.3.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και τα αποδεικτικά μέσα ,εφόσον το(α) τμήμα(τα) της 
σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται 
του ως άνω ποσοστού. 

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

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

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

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης,

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

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές Προσφυγές 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  ύστερα από γνωμοδότηση 
της αρμόδιας εκ του νόμου Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη 
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά που αναφέρονται στα Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄  εντός 
τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή από την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, εφόσον δεν προκύπτει υποχρέωση σύναψης σύμβασης - συμφωνητικού (κάτω των 
2.500,00€). 

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

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

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
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αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων, με έκπτωση 
επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά 
την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
218 του ν. 4412/2016. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο.

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

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

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

6.3 Ανωτέρα βία
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 204 του ν.4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

ΤΜΗΜΑ Α΄
Προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και επίπεδων οθονών

1. CPV: 30213300-8 “Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές”, 
2. CPV: 30231310-3 “Επίπεδες οθόνες” 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια σαράντα (40) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
σαράντα (40) επίπεδων οθονών, προκειμένου να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στην εν λόγω προμήθεια – Τμήμα Α, καλούνται 
υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τον κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης και να τον υποβάλλουν στον 
υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς τους, όπως σαφώς 
ορίζεται στην παράγραφο 2.4.3.2 της παρούσας διακήρυξης.

Στον κάτωθι Πίνακα Συμμόρφωσης (Πίνακας 1) ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για μονάδα 
επιτραπέζιου Η/Υ (Desktop) μεσαίων επιδόσεων με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα.
           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών 
του παρόντος πίνακα είναι απαράβατοι επί 
ποινή αποκλεισμού και πρέπει να 
τεκμηριώνονται με αντίστοιχες 
υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά 
φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, 
manuals κλπ) στην ελληνική ή στην 
αγγλική γλώσσα, τα οποία θα 
συνυποβάλλονται με την τεχνική 
προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα 
από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά 
δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η 
τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε 
σχετικές βεβαιώσεις της 
κατασκευάστριας εταιρίας.

ΝΑΙ
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Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Β1. Ο προσφερόμενος Η/Υ πρέπει να είναι 
καινούριος, αμεταχείριστος και σύγχρονης 
τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους 
τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς (για το σύνολο 
του μηχανήματος), να κυκλοφορεί στην 
αγορά, και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης /απόσυρσης του. Η τεχνική 
προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αναλυτική περιγραφή της σύνθεσης του 
προσφερόμενου Η/Υ (μητρική κάρτα, 
επεξεργαστής, σκληρός δίσκος, μνήμες, 
τροφοδοτικό, κάρτα ήχου, κάρτα 
γραφικών, σύνολο θυρών επέκτασης 
PCI/PCI express κλπ), με αναφορά στις 
εμπορικές ονομασίες των επιμέρους 
στοιχείων αυτού.

ΝΑΙ

Β2. Ο προσφερόμενος Η/Υ πρέπει να είναι 
κατάλληλος για χρήση εφαρμογών 
αυτοματισμού γραφείου, περιήγησης 
διαδικτύου και ειδικών εφαρμογών που 
απαιτούν επεξεργαστική ισχύ και μνήμη (π.χ. 
διαχείριση λογιστηρίου, διαχείριση 
προϋπολογισμών, διαχείριση προσωπικού, 
διαχείρισης έργων, κ.α.).

ΝΑΙ

B3. Επεξεργαστής 64bit με επίδοση CPU 
PassMark στο http://www.cpubenchmark.net 
τουλάχιστον 7000 (Low Margin for Error). Να 
αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. 
 

ΝΑΙ  

B4. Η μητρική να διαθέτει UEFI bios. Να 
αναφερθεί ο τύπος της  και το chipset της. ΝΑΙ

Β5. Η μητρική να διαθέτει δυνατότητες 
απομακρυσμένης διαχείρισης (τεχνολογία V-
Pro ή ισοδύναμη):
1. Διάγνωσης Προβλημάτων λειτουργίας Η/Υ 

ακόμα και αν το Λειτουργικό Σύστημά του 
δεν αποκρίνεται,

2. Ενεργοποίησης–απενεργοποίησης Η/Υ από 
απόσταση (start up – power down).

Ο επεξεργαστής να προσφερθεί με 
ενεργοποιημένη την ως άνω τεχνολογία.

ΝΑΙ

B6. Να διαθέτει τουλάχιστον 1 θύρα PCI-
Express x 16 ή ταχύτερη. ΝΑΙ

Β7. Συνολικός αριθμός θυρών USB 2.0,3.0 
και 3.1 ή νεότερο. ≥ 6 

B8. Ελάχιστος αριθμός θυρών USB 3.1 ή 
νεότερο από τις οποίες μια (1) θύρα 
τουλάχιστον μπροστά.

2

Β9. Ελάχιστος αριθμός θυρών USB στο 
μπροστινό μέρος  της μονάδας. 2
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B10. Εγκατεστημένη μνήμη RAM τύπου 
DDR4  ή νεότερη σε ένα (1) DIMM  με 
τουλάχιστον δύο (2) ελεύθερες υποδοχές για 
μελλοντική προσθήκη μνήμης. 

≥ 8 GΒ

Β11. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM 
τύπου DDR4 ή νεότερη ≥ 64 GB

Β12. Σκληρός δίσκος τεχνολογίας SSD SATA 
3 ή νεότερος με ταχύτητα διαμεταγωγής 
τουλάχιστον 500 ΜΒ/s, όπου τοποθετείται το 
λειτουργικό σύστημα. Δεκτή γίνεται και η 
προσφορά σκληρού δίσκου τεχνολογίας M.2 
NVME με πρωτόκολλο επικοινωνίας PCI 
Express.

≥100GB

B13. Δεύτερος σκληρός δίσκος SATA3 ή 
νεότερος με ταχύτητα διαμεταγωγής 
τουλάχιστον 150 ΜΒ/s και περιστροφής ανά 
λεπτό  τουλάχιστον 7200 RPM στην 
περίπτωση τεχνολογίας HDD.

≥ 500GΒ

Β14. Κάρτα γραφικών αυτόνομη ή  
ενσωματωμένη, με  επίδοση GPU PassMark 
http://www.videocardbenchmark.net 
τουλάχιστον 700 (Αριθμός Δειγμάτων: 
Samples κατ’ ελάχιστον 20). Να αναφερθούν 
το μοντέλο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της. Στην περίπτωση που προσφέρεται 
αυτόνομη κάρτα γραφικών, αυτή θα πρέπει 
να έχει μνήμη ≥2GB.

ΝΑΙ

Β15. Kάρτα δικτύου 100/1000 ή ταχύτερη, 
αυτόνομη ή ενσωματωμένη, με δυνατότητα 
Network boot (PXE), WOL (Wake on LAN).

ΝΑΙ

Β16. Κάρτα ή κύκλωμα ήχου με κανάλια 
ήχου. Στο front-panel να υπάρχουν Mic-
in/Headphone out ή Combo.

ΝΑΙ

Β17. Μονάδα ανάγνωσης εγγραφής DVD±RW 
Double layer. ΝΑΙ

Β18. Ο προσφερόμενος Η/Υ πρέπει να 
συνοδεύεται από πληκτρολόγιο και ποντίκι 
του ίδιου κατασκευαστή καθώς και 
πολύπριζο, τα απαραίτητα καλώδια δικτύου 
(μήκους τουλάχιστον 3m) και καλώδια 
ρεύματος και συνδέσεων(DVI, HDMI, 
DisplayPort) της οθόνης.

ΝΑΙ

Β19. Το προσφερόμενο πληκτρολόγιο να 
είναι πλήρες, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-
928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και 
Λατινικών χαρακτήρων και με ενσωματωμένο 
αριθμητικό πληκτρολόγιο QWERTY. Πρέπει 
να φέρει σήμανση CE και ο τύπος σύνδεσης 
του πληκτρολογίου να είναι USB.

ΝΑΙ
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Β20. Το προσφερόμενο ποντίκι να είναι είτε 
τύπου Optical είτε τύπου laser, τουλάχιστον 
2 πλήκτρων με τροχό, κατάλληλο για 
δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. Πρέπει να 
φέρει σήμανση CE.

ΝΑΙ

Β21. Το προσφερόμενο πολύπριζο να είναι 
τουλάχιστον τριών θέσεων σούκο, με 
προστασία από την υψηλή τάση, με διακόπτη 
και καλώδιο τουλάχιστον 1,5m. Πρέπει να 
φέρει σήμανση CE.

ΝΑΙ

Β22. Τροφοδοτικό Η/Υ, ικανό να υποστηρίζει 
την προσφερόμενη σύνθεση. Με ισχύ ≤ 
270W (active PFC), αποδοτικότητα 
(efficiency)>=90% και θόρυβο ≤25dB στο 
50% ή στο 60% του φόρτου. Εναλλακτικά 
πιστοποίηση επιπέδου θορύβου ΗΥ (sound 
pressure [db]) με χρήση σκληρού δίσκου 
σύμφωνα με τα ISO 9296  & ISO 7779    ≤ 
29dB.

ΝΑΙ

Β23. Προεγκατεστημένο λειτουργικό 
σύστημα Windows 10 Professional GR 64bit ή 
νεότερο.

ΝΑΙ

Β24. Για τη συμβατότητα με την υπάρχουσα 
κεντρική υποδομή  Windows Active Directory 
Server και System Center Configuration 
Manager , να προσφερθεί η κάτωθι 
αδειοδότηση:
CAL για πρόσβαση κάθε θέσης εργασίας σε 
εξυπηρετητές που διαθέτουν λειτουργικό 
σύστημα Windows Server: WinSvrCAL 
LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP DvcCAL.

Η αδειοδότηση και η συντήρηση Software 
Assurance να είναι για 3 έτη, με ένα κωδικό 
ανά προϊόν.

Το παραπάνω να προσφερθεί σε μορφή 
επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας 
στο όνομα του Φορέα, η οποία να παρέχει το 
δικαίωμα μεταφοράς και χρήσης του σε 
οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα του 
Φορέα και το δικαίωμα εγκατάστασης και 
χρήσης προηγούμενων εκδόσεών του.

ΝΑΙ

Β25.Σήμανση CE. 

Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί και η 
σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

ΝΑΙ

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γ1. Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει 
ισχύοντα πιστοποιητικά συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS ή 
ΙSO 14001. 

NAI
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Όλα τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά να 
υποβληθούν με την τεχνική προσφορά.

Γ2. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε 
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE)], 
(Ν. 2939/2001, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103, 
Οδηγία 2002/96/EC) και να καταθέσει με την 
τεχνική προσφορά του τη σχετική βεβαίωση. 
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι 
εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα ως 
παραγωγός, αλλά είναι διανομέας 
(διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΗΗΕ), τότε στην τεχνική του 
προσφορά δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός 
των ΗΗΕ και καταθέτει τη σχετική βεβαίωση 
του παραγωγού των ΗΗΕ.

ΝΑΙ

Γ3. Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν 
στην Υπηρεσία έτοιμα προς λειτουργία και 
σύνδεση στο δίκτυο της Υπηρεσίας μαζί με 
όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και τη 
διασύνδεσή τους, ήτοι καλώδια δικτύου και 
καλώδια συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, 
όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνουν 
οι κατασκευαστές αυτών καθώς και τις 
απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού 
συστήματος.

ΝΑΙ

Γ4. Ο προμηθευτής κατά την παροχή 
υπηρεσιών εγγύησης, επισκευής και τεχνικής 
υποστήριξης του ως άνω εξοπλισμού 
πληροφορικής δεν θα πρέπει απομακρύνει 
τους Η/Υ από τον χώρο εργασίας για λόγους 
ασφαλείας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας.
 

ΝΑΙ

Γ5. Χρόνος παράδοσης (ημερολογιακές 
ημέρες) ≤30

Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, 
αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή 
αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή 
προέλευση κ.λ.π.  κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 54, 55 και 56 του ν. 4412/2016 
νοούνται και τα «ισοδύναμα».
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Στον κάτωθι Πίνακα Συμμόρφωσης (Πίνακας 2) ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για επίπεδες οθόνες 
LED διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 23΄ ιντζών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών του παρόντος πίνακα 
είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού 
και πρέπει να τεκμηριώνονται με 
αντίστοιχες υποχρεωτικές 
παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια 
(ενδεικτικά: prospectus, manuals 
κλπ) στην ελληνική ή στην αγγλική 
γλώσσα, τα οποία θα 
συνυποβάλλονται με την τεχνική 
προσφορά. Στην περίπτωση που 
ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά 
χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε 
τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα 
γίνεται με παραπομπή σε σχετικές 
βεβαιώσεις της κατασκευάστριας 
εταιρίας.

ΝΑΙ

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Β1. Η οθόνη πρέπει να είναι επίπεδη 
τεχνολογίας LED ή καλύτερη. ΝΑΙ

B2. Στην τεχνική προσφορά να 
δηλώνεται ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο οθόνης. Να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή με τον προσφερόμενο 
Η/Υ.

ΝΑΙ

B3. Το προσφερόμενο μοντέλο οθόνης 
πρέπει να είναι καινούριο, 
αμεταχείριστο και σύγχρονης 
τεχνολογίας, να κυκλοφορεί στην 
αγορά, και να μην υπάρχει ανακοίνωση 
περί αντικατάστασης /απόσυρσης του.

ΝΑΙ
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B4. Η διαγώνια διάσταση (inches) της 
οθόνης πρέπει να είναι διάστασης 
τουλάχιστον 23’’ με υποστηριζόμενη 
ανάλυση 1920Χ1080 ή μεγαλύτερη.

ΝΑΙ

B5. Η αναλογία οθόνης πρέπει να είναι 
16:10 ή 16:9. ΝΑΙ

B6. Βάθος χρωμάτων (Αριθμός 
χρωμάτων):  16,7 εκατομμύρια 
χρώματα ή περισσότερα.

ΝΑΙ

B7. Φωτεινότητα (brightness): 250 
cd/m2 ή μεγαλύτερη. ΝΑΙ

B8. Ο χρόνος απόκρισης να είναι 5ms ή 
μικρότερος. ΝΑΙ

B9. Να φέρει συνδεσιμότητα μέσω α) 
D-sub (VGA)  και β) DVI-D ή HDMI ή 
DisplayPort 

ΝΑΙ

B10. Η οθόνη να συνοδεύεται από τα 
καλώδια για την τροφοδοσία καθώς και 
από όλα τα καλώδια διασύνδεσης που 
προσφέρει. (D-sub, DVI, HDMI, 
DisplayPort).

NAI

B11. Να διαθέτει τουλάχιστον ένα 
ενσωματωμένο ηχείο ή εναλλακτικά 
προσαρτώμενα.

ΝΑΙ

B12. Να αναφερθεί η συνολική 
ενεργειακή κατανάλωση (ΕΤΕC σε kWh). Να αναφερθεί.

B13. Να φέρει σήμανση CE. 

Μαζί με την τεχνική προσφορά να 
υποβληθεί η σχετική δήλωση 
συμμόρφωσης.

NAI

B14. Να διαθέτει τις εξής πιστοποιήσεις 
και τις σχετικές σημάνσεις:

α) την πιστοποίηση Energy Star 7.0 ή 
νεότερη.

β) την πιστοποίηση TCO

γ) Να συμμορφώνεται με την Οδηγία 
RoHS.

Μαζί με την τεχνική προσφορά να 
υποβληθεί σχετική βεβαίωση της 
κατασκευάστριας εταιρίας.

NAI
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Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γ1. Ο κατασκευαστής πρέπει να 
διαθέτει ισχύοντα πιστοποιητικά 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 
9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά EMAS ή ΙSO14001, τα οποία 
υποβάλλονται με την τεχνική 
προσφορά.

NAI

Γ2. Ο προμηθευτής οφείλει να 
συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE)], 
(Ν.2939/2001, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103, 
Οδηγία 2002/96/Ε.C.)και να καταθέσει 
με την τεχνική προσφορά του τη 
σχετική βεβαίωση. Στην περίπτωση 
που ο προμηθευτής δεν είναι 
εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα 
ως παραγωγός, αλλά είναι διανομέας 
(διακινητής) ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), τότε 
στην τεχνική του προσφορά 
δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός 
των ΗΗΕ και καταθέτει τη σχετική 
βεβαίωση του παραγωγού των ΗΗΕ.

ΝΑΙ

Γ3. Χρόνος παράδοσης (ημερολογιακές 
ημέρες) ≤30

Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, 
αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή 
αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή 
προέλευση κ.λ.π.  κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 54, 55 και 56 του ν. 
4412/2016 νοούνται και τα 
«ισοδύναμα» .
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Στον κάτωθι Πίνακα Συμμόρφωσης (Πίνακας 3) ορίζονται οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα πρέπει 
να παρασχεθούν στα πλαίσια της προμήθειας επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και επίπεδων 
οθονών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Εγγύηση - Συντήρηση

1. Να προσφερθεί εγγύηση καλής 
λειτουργίας για τουλάχιστον δύο 
(2) έτη. Η εγγύηση καλής 
λειτουργίας περιλαμβάνει τη 
δωρεάν παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης, επισκευής και 
τεχνικής υποστήριξης όλων των 
συσκευών δηλ. την υποχρέωση 
επισκευής ή αντικατάστασης 
εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις 
εργασίες, την 
παραλαβή/παράδοση από 
τον/στον χώρο της Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

2. Ο χρόνος αποκατάστασης της 
βλάβης από τον Ανάδοχο κατά 
την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας δεν θα ξεπερνά:

1 μέρα χρόνος αποκατάστασης.

Χρόνος αποκατάστασης λογίζεται 
ο αριθμός των ωρών από την 
αναγγελία της βλάβης έως την 
επαναφορά του συστήματος σε 
κανονική λειτουργία και μεταξύ 
του διαστήματος 7.00 έως 17.00  
για τις εργάσιμες ημέρες. Ο 
Συνολικός χρόνος αποκατάστασης 
σε επίπεδο μήνα είναι το άθροισμα 
των επιμέρους χρόνων 
αποκατάστασης του συνόλου των 
βλαβών, για το μήνα αυτό για τη 
συγκεκριμένη μονάδα εξοπλισμού 
πληροφορικής.

Ο Ανάδοχος προσφέρει 

ΝΑΙ
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δυνατότητα αναγγελίας βλάβης με 
λήψη κλειδιού αναφοράς βλάβης 
(ticket) μέσω email και 
τηλεφώνου τις εργάσιμες ημέρες 
και με ώρες κάλυψης 07:00 με 
17:00.

3. Υπηρεσίες Εγγύησης:

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

• Αποκατάσταση 
δυσλειτουργιών, 
ελαττωμάτων λογισμικού 
με τη διάθεση 
διορθωτικών 
εκδόσεων/αναβαθμίσεων 
(patches-fixes κ.λπ.) που 
προτείνονται από τον 
κατασκευαστή.

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

• Επαρκές stock 
ανταλλακτικών για την 
κάλυψη οποιασδήποτε 
βλάβης, εντός των 
προβλεπόμενων χρονικών 
περιθωρίων.

ΝΑΙ

4. Σε περίπτωση αντικατάστασης 
εξαρτημάτων ή ολόκληρου του 
εξοπλισμού αυτά θα πρέπει να 
είναι καινούργια και ισοδύναμα ή 
με ανώτερα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, γεγονός που θα 
τεκμηριώνεται προς την 
Υπηρεσία. 

Ειδικότερα σε περίπτωση 
αναγκαίας αντικατάστασης 

ΝΑΙ
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σκληρού δίσκου,  ο παλαιότερος 
δεν θα απομακρύνεται από την 
Υπηρεσία.

Οι ανωτέρω πίνακες διατίθενται και σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
(www.keyd.gov.gr).

Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του Τμήματος 
Α΄, ήτοι 40 επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 40 επίπεδες οθόνες. Δε γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Τμήματος.

Τόπος & Χρόνος Παράδοσης : 
 Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος εγκατάστασης των γραφείων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.  (κτήριο 

ΚΕΡΑΝΗΣ), επί της οδού Θηβών 196 – 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά εντός τριάντα (30) ημερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στην παρ. 6.1 της 
παρούσας.

Προϋπολογισμός Τμήματος Α΄ :
Ο Προϋπολογισμός του Τμήματος Α΄, που αφορά την προμήθεια σαράντα (40) επιτραπέζιων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και επίπεδων οθονών, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ 
και διακοσίων λεπτών (39.200,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι σαράντα οκτώ χιλιάδων 
εξακοσίων οκτώ ευρώ  (48.608,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
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ΤΜΗΜΑ Β΄
Προμήθεια συστήματος δικτυακής αποθήκευσης NAS (Network Attached Storage)

“Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών” - CPV: 30233100-2

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια μιας (1) δικτυακής συσκευής τύπου NAS (Network Access 
Storage) για την αντιμετώπιση του θέματος της τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στην εν λόγω προμήθεια – Τμήμα Β΄, καλούνται 
υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τον κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης και να τον υποβάλλουν στον 
υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς τους , όπως σαφώς 
ορίζεται στην παρ. 2.4.3.2 της παρούσας διακήρυξης.

Στον κάτωθι Πίνακα Συμμόρφωσης (Πίνακας 4) ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 
συστήματος δικτυακής αποθήκευσης NAS.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 
και  το Μοντέλο ΝΑΙ

Χρόνος παράδοσης 
(ημερολογιακές ημέρες) ≤30

ΤΕΧΝΙΚΑ

Αριθμός Πυρήνων Επεξεργαστή  ≥ 4

Μέγεθος Προσφερόμενης Μνήμης 
DDR4 (GB) 

≥ 4

Αριθμός θέσεων για σκληρούς 
δίσκους  

≥ 4

Αριθμός προσφερόμενων δίσκων ≥ 4

Υποστήριξη δίσκων SSD ΝΑΙ

Αποθηκευτικό μέγεθος ≥ 2
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προσφερόμενων δίσκων (ΤΒ)

Συνολικό Αποθηκευτικό μέγεθος 
προσφερόμενων δίσκων πριν την 
εφαρμογή πολιτικής RAID (ΤΒ) ≥ 18

Υποστήριξη RAID ΝΑΙ

Τύπος RAID (0,1,5,10) / JBOD ΝΑΙ

Υποστηριζόμενα συστήματα 
αρχείων

Btrfs, EXT4, 
EXT3, 

FAT,NTFS

Υποστήριξη πρωτοκόλλου DLNA NAI

Λειτουργία Cloud Access NAI

Θύρες Ethernet ≥ 2

Ταχύτητα Θύρας Ethernet 1000 
Mbps ή ανώτερο NAI

Θύρα επικοινωνίας  USB 3.0 ≥ 1

Λειτουργικό σύστημα (εφόσον 
απαιτείται)

NAI

Τροφοδοσία συστήματος
 Κατ’ ελάχιστον Dual, Hotplug, 
Redundant Power Supply, Power 
Recovery, Scheduled Power 
On/Off, Wake on LAN/WAN

NAI

Ο ανωτέρω πίνακας διατίθεται και σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
(www.keyd.gov.gr).

Τόπος & Χρόνος Παράδοσης : 
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 Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος εγκατάστασης των γραφείων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.  (κτήριο 
ΚΕΡΑΝΗΣ), επί της οδού Θηβών 196 – 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την ανωτέρω συσκευή εντός τριάντα (30) ημερών από  
την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης ή την υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτηθεί), 
σύμφωνα με όσα ορίζονται  στην παρ. 6.1 της παρούσας.

Προϋπολογισμός Τμήματος Β΄ :
Ο Προϋπολογισμός του Τμήματος Β΄, που αφορά την Προμήθεια μιας (1) δικτυακής συσκευής τύπου NAS, 
ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (2.120,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 
δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.628,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ Γ΄
Προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου (HDD)

CPV : 30233100-2 : “Εξωτερικός σκληρός δίσκος HDD (Hard Digital Disc)”  

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στην εν λόγω προμήθεια – Τμήμα Γ΄, καλούνται 
υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τον κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης και να τον υποβάλλουν στον υποφάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς τους , όπως σαφώς ορίζεται στην παρ. 
2.4.3.2 της παρούσας διακήρυξης.

Στον κάτωθι Πίνακα Συμμόρφωσης (Πίνακας 5) ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 
εξωτερικού σκληρού δίσκου (HDD).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Αριθμός τεμαχίων 1

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και 
το μοντέλο ΝΑΙ

Χρόνος παράδοσης (ημερολογιακές 
ημέρες) ≤30

ΤΕΧΝΙΚΑ

Χωρητικότητα (TB) ≥ 2

Μέγεθος Δίσκου (ίντσες) 2,5

Ταχύτητα περιστροφής (rpm) ≥ 5.400

Διασύνδεση USB 3.0

18PROC003783280 2018-10-03
ΑΔΑ: ΩΗΠΞ465ΧΙ8-ΝΟΩ



Σελίδα 52 από 70

Ο ανωτέρω πίνακας διατίθεται και σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
(www.keyd.gov.gr).

Τόπος & Χρόνος Παράδοσης : 
 Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος εγκατάστασης των γραφείων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.  (κτήριο 

ΚΕΡΑΝΗΣ), επί της οδού Θηβών 196 – 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την ανωτέρω συσκευή εντός τριάντα (30) ημερών 

από  την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης ή την υπογραφή της σύμβασης (εφόσον 
απαιτηθεί), σύμφωνα με όσα ορίζονται  στην παρ. 6.1 της παρούσας.

Προϋπολογισμός Τμήματος Γ΄ :
Ο Προϋπολογισμός του Τμήματος Γ, που αφορά την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου (HDD), 
ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα πέντε ευρώ (85,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι εκατόν 
πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (105,40€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

18PROC003783280 2018-10-03
ΑΔΑ: ΩΗΠΞ465ΧΙ8-ΝΟΩ



Σελίδα 53 από 70

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν το κάτωθι υπόδειγμα «ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και να τον συμπεριλάβουν στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς 
τους.    Επίσης, στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς υποχρεούται να αναφέρουν τυχόν 
επιπλέον χρεώσεις, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να αξιολογήσει τις προσφορές ως προς το 
σύνολο της δαπάνης που προκύπτει ανά Τμήμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τμήμα : Ποσότητα Τιμή 

μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ

Δαπάνη 
χωρίς 
ΦΠΑ

Φ.Π.Α. Συνολική 
Δαπάνη

Περιγραφή:

Το Υπόδειγμα υποβολής Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται και σε επεξεργάσιμη μορφή στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.keyd.gov.gr).

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με τη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός Τμήματος της 
παρούσας διακήρυξης, υποχρεούται να καταθέσουν ξεχωριστό, για κάθε τμήμα, σφραγισμένο 
φάκελο οικονομικής προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προσφοράς αναφορικά με το Τμήμα Α΄ της παρούσας διακήρυξης 
οφείλουν να δηλώσουν το ετήσιο κόστος συντήρησης των ειδών. Αναφέρεται ρητώς ότι η 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την επιλογή του μειοδότη για το Τμήμα Α΄, θα αξιολογήσει μόνο το κόστος 
κτήσης. Το δηλωθέν  ετήσιο κόστος συντήρησης δεν θα αξιολογηθεί στα πλαίσια ανάθεσης της 
παρούσας διακήρυξης. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή μετά την παρέλευση του χρόνου καλής λειτουργίας και εφόσον προκύπτει 
ανάγκη, έχει δικαίωμα να προβεί σε ανάθεση της συντήρησης του εξοπλισμού στον προμηθευτή ή 
σε άλλον συντηρητή κατά την κρίση της. Το δηλωθέν ετήσιο κόστος συντήρησης θα είναι 
δεσμευτικό για τους προσφέροντες για χρονική περίοδο πενταετίας από την υποβολή της 
προσφοράς τους. Βασική προϋπόθεση για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης είναι η 
προηγούμενη εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του 
οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες αυτές. Εφόσον 
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ανατεθούν στον προμηθευτή υπηρεσίες συντήρησης του εξοπλισμού, οι όροι και ο τρόπος 
πληρωμής θα περιγράφονται στη σχετική σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ)
- Ονομασία: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100016002 – Υπουργείο 
Οικονομίας & Ανάπτυξης /Μονάδες Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100022724 – Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΘΗΒΩΝ 196-198/ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ/182 33
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ζαχαρένια ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ
- Τηλέφωνο: 213-2125656
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@keyd.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.keyd.gov.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
«Προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, επίπεδων οθονών και εξοπλισμού 
πληροφορικής» - “Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές” - CPV: 30213300-8, “Επίπεδες οθόνες” - 
CPV: 30231310-3, CPV: 30233100-2: Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών»
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ - ΤΜΗΜΑ Α΄, Β΄, Γ΄
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : [Σ 1/2018]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …):

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

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 
[…]
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Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·

2. δωροδοκίαviii,ix·

3. απάτηx·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxiv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xv

Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxx, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxi

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxiii; Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiv :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσειςxxv 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxx, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxi.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 
μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
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απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει 
τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια 
ευρώ.

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

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

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

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

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο.

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 
άλλες διατάξεις”.

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 73 )

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν. 

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

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

xxv Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

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

xxviii Πρβλ άρθρο 48.

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

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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