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ΑΠΟΦΑΖ 

 

ΘΔΜΑ: «Γηαθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 

ΈΡΓΟ COPRODUCTION WITH NATURE FOR CITY TRANSITIONING, INNOVATION AND GOVERNANCE 

ΚΑΙ ΑΚΡΧΝΤΜΙΟ «CONNECTING» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ HORIZON 2020» γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ΓΖΜΟΤ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ, πξνυπνινγηζκνχ 19.200,16€ (ΓΫθα ελλΫα ρηιηΪδεο δηαθόζηα επξώ θαη 

δΫθα Ϋμη ιεπηΪ) ελδεηθηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α..» 

 
 
ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : 18-08-2020 εκΫξα ΣΡΙΣΖ θαη ώξα 11:00π.κ – 11:30π.κ. 

 
ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : ΓΖΜΑΡΥΙΑΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 

 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 

ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 

Γ/ΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΙΧΝ- ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΤΛΙΚΟΤ - 
ΑΠΟΘΖΚΖ 

Ι σ Ϊ λ λ η λ α  0 5 - 0 8 - 2 0 2 0  
Α . Π .   4 3 5 1 1 / 1 2 1 3 8  

Γηεύζπλζε: ΚαπιΪλε 7 
Πιεξνθνξέεο: Μπαζνύλα Αγγειηθά 
Σει. 26513 -61332 
Email: ampasouna@ioannina.gr 
ΦΑΞ: 2651 0 74441 
45444 ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΙΑΤΓΔΙΑ 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΓΖΜΟΙΔΤΣΔΑ Δ ΣΟΠΙΚΖ ΔΦΖΜΔΡΙΓΑ:   
Π Ρ Χ Ι Ν Ο   Λ Ο Γ Ο   
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Ο ΑΝΣΙΓΖΜΑΡΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΖΜΟΤ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Έρνληαο ππόςε:  
1.Σηο δηαηΪμεηο: 

I. Σν Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηα Απηνδηνίθεζεο θαη ηα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

II. Σν Ν.4555/18 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηα Γεκνθξαηίαο 
–Δλίζρπζε ηα πκκεηνρήο-Βειηίσζε ηα νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α.» [Πξφγξακκα 
ΚΛΔΗΘΔΝΖΗ] 

III. Σν Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ηα Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016)φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

IV. Σν Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηα δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 45/Α/09-03-1999), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

V. Σν Ν.2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.» (ΦΔΚ 248/Α/07-11-2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
VI. Σν Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηα Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» 

(ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
VII. Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηα δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη ηα δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

VIII. Σν Ν.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

IX. Σν άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ 
λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη ηα δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/Α/23-07-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη.  

X. Σα δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

XI. Σν Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηα Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – 
δεκφζην ινγηζηηθφ θαη ηα δηαηάμεηο»(ΦΔΚ 143/Α/28-06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

XII. Σν Π.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηα Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 145/ Α) 
XIII. Σα δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006/Α’114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηα  παξ 

9εδ.β  ηνπ άξζξνπ 209  
XIV. Σν άξζξν 18 Ν.4469/17(Φ.ΔΚ 62/3.5.2017) «Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηα δηαηάμεηο». 
XV. Σελ αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε  «Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 

Τπεχζπλεο Γήισζεο» (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ  

XVI. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ΔΑΑΓΖΤ (Απφθαζε 161/2016) «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο Σππνπνηεκέλνπ 
Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/16 
 

2.  Σελ ΜειΫηε ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 19.200,16€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. γηα 
ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί απφ ην Σκήκα Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
Δπηθνηλσληψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο. 

3. Σν ΠΡΩΣΟΓΔΝΔ ΑΗΣΖΜΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ 20REQ006846037 2020-06-11 
4. Σν κε αξηζκφ 30178/546/10-06-2020 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Γηαηάθηε. 
5. Σελ κε αξηζκφ 9228/17-06-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ΑΓΑ ΧΖΟΖΧΔΧ-ΡΜ5 

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΑΗΣΖΜΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ 20REQ007035203 2020-07-16. 
6. Σελ κε αξηζκφ 569/21-07-2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ ΦΦ88ΧΔΧ-6ΖΘ) κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθαλ 
α) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
β) θαηαξηίζζεθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 
ΈΡΓΟ COPRODUCTION WITH NATURE FOR CITY TRANSITIONING, INNOVATION AND 
GOVERNANCE ΚΑΙ ΑΚΡΧΝΤΜΙΟ «CONNECTING» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ HORIZON 2020». 

7. Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΈΡΓΟ 
COPRODUCTION WITH NATURE FOR CITY TRANSITIONING, INNOVATION AND GOVERNANCE ΚΑΙ 
ΑΚΡΧΝΤΜΙΟ «CONNECTING» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ HORIZON 2020». 
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Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Ι  
 
πλνπηηθό δηαγσληζκφ, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηάξην θαηαθύξσζεο ηελ πιΫνλ 
ζπκθΫξνπζα από νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 
πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΈΡΓΟ COPRODUCTION WITH NATURE FOR CITY 
TRANSITIONING, INNOVATION AND GOVERNANCE ΚΑΙ ΑΚΡΧΝΤΜΙΟ «CONNECTING» ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ HORIZON 2020» γηα ην έηνο 2020 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, πξνυπνινγηζκνχ 19.200,16€ 
(ΓΫθα ελλΫα ρηιηΪδεο δηαθόζηα επξώ θαη δΫθα Ϋμη ιεπηΪ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ (Κ.Α.Δ.) 70.01.7425.016 «ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΈΡΓΟ 
COPRODUCTION WITH NATURE FOR CITY TRANSITIONING, INNOVATION AND GOVERNANCE ΚΑΙ 
ΑΚΡΧΝΤΜΙΟ «CONNECTING» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ HORIZON 2020». 

 
Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ (όπσο πεξηγξΪθνληαη θαησηΫξσ) (Παξάξηεκα Β΄). 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α Δέδνο ΣεκΪρηα 
Σηκά ΜνλΪδαο 

ρσξέο ΦΠΑ 
24% 

πλνιηθά 
Αμέα ρσξέο 

ΦΠΑ 24% 

πλνιηθά 
Αμέα κε ΦΠΑ 

24% 

1 
ΚΔΝΣΡΙΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΑΘΜΟΤ 
ΔΡΓΑΙΑ (WORKSTATION) 

1 1.700,00 € 1.700,00 € 2.108,00 € 

2 
ΟΘΟΝΖ  ΓΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 
ΣΑΘΜΟΤ ΔΡΓΑΙΑ (WORKSTATION) 

1 500,00 € 500,00 € 620,00 € 

3 
ΤΣΖΜΑ ΦΟΡΖΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΤΠΟΛΟΓΙΣΖ (LAPTOP) 

5 1.535,00 € 7.675,00 € 9.517,00 € 

4 
ΤΣΖΜΑ ΦΟΡΖΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΤΠΟΛΟΓΙΣΖ (TABLET) 

2 362,00 € 724,00 € 897,76 € 

5 ΔΓΥΡΧΜΟ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ LASER 1 270,00 € 270,00 € 334,80 € 

6 ΠΡΟΒΟΛΔΑ (PROJECTOR) 1 1.420,00 € 1.420,00 € 1.760,80 € 

7 ΚΟΠΣΙΚΟ (TRIMMER) ΥΔΓΙΧΝ 1 590,00 € 590,00 € 731,60 € 

8 Plotter 24’’ (A1) 1 2.605,00 € 2.605,00 € 3.230,20 € 

ΤΝΟΛΟ  15.484,00 € 19.200.16 € 

 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ηελ 18-08-2020 εκΫξα ΣΡΙΣΖ θαη 
ψξα 11:00Ζ  – 11:30Ζ πξσηλή ζην θηίξην ηνπ Γήκνπ ΓΖΜΑΡΥΙΑΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ, επί ηεο νδνχ 
Πι. Αλδ. ΠαπαλδξΫνπ 5, Σ.Κ. 45221. 
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ή λα απνζηείινπλ ηηο έγγξαθεο πξνζθνξέο 
ηνπο, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην πξσηφθνιιν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
Ησαλληηψλ, νδφο ΚαπιΪλε 9 – ΙσΪλληλα, ηζόγεην, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκέξαο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ 17-08-2020 θαη ψξα 14:30 κ.κ. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ 
ψξα απηή είλαη εθπξφζεζκε, θξίλεηαη απαξάδεθηε θαη επηζηξέθεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. 
Πξνζθνξέο, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ή ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζην Γήκν 
ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ επηζηξέθνληαη θαη απηέο ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα 
παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο 
 

 
 
 
 
 
 
 

Καλέλαο ππνςήθηνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

1. ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ  ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α’» 

2. ΔΗΓΗΚΟΗ   ΟΡΟΗ  ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β’» 

3. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ’» 

4. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ΄» 

5. ΜΔΛΔΣΖ -ΔΝΣΤΠΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ΄» 

6. ΔΝΣΤΠΟ  ΣΔΤΓ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Σ’» 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ θαη πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ππνςήθησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, παξέρνληαη εγγξάθσο 
απφ ηελ Τπεξεζία καο ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη γηα 
ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 
φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο 
ηεο απφ ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εμ 
απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο Τπνςεθίνπο.  
Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ απφ ηνπο 
Τπνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη 
θακία επζχλε γηα ηέηνηεο δαπάλεο.  
Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε/ αληίζηνηρε Πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί:  
1. ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ πξνγξΪκκαηνο ΓΙΑΤΓΔΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. (Πξνθάξπμε) 
2. ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Γάκνπ  www. Ioannina.gr (Γηαθήξπμε/Πξνθήξπμεε). 
3. ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δκπνξένπ θαη 
Πξνζηαζέαο Καηαλαισηά (ΚΖΜΓΖ) (Γηαθύξεμε). 
4. ζηελ ηνπηθά εθεκεξέδα (Πξνθάξπμε) Π Ρ Χ Ι Ν Ο   Λ Ο Γ Ο   

 
Ζ δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη αηειψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Οη παξαιήπηεο ηεο 
Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ 
νπνηαδήπνηε παξάιεςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο  Γήκν θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο 
θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο 
αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη 
Γηαρείξηζεο Τιηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηαρ. δηεχζπλζε Καπιάλε 7, Ησάλληλα, η.θ 45444 
ηει: 26513 61332, fax: 26510 74441, Email: ampasouna@ioannina.gr, αξκφδηα ππάιιεινο Α. Μπαζνχλα. 
 
πλνπηηθΪ ηνηρεέα 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γήκνο Ησαλληηψλ 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

ΚΡΙΣΖΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 18-08-2020 εκέξα ΣΡΙΣΖ θαη ψξα 11:00Ζ  – 11:30Ζ πξσηλή 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γεκαξρηαθό ΚαηΪζηεκα Ισαλλέλσλ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

«ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΈΡΓΟ COPRODUCTION WITH 
NATURE FOR CITY TRANSITIONING, INNOVATION AND GOVERNANCE 
ΚΑΙ ΑΚΡΧΝΤΜΙΟ «CONNECTING» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ HORIZON 
2020» 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΖ 19.200,16 ΔΤΡΧ 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 

 30213300-8 - ΔΠΙΣΡΑΠΔΕΙΟΙ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ ,  

 30231000-7 - ΟΘΟΝΔ ΚΑΙ ΚΟΝΟΛΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ 
ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ,  

 30213100-6 - ΦΟΡΖΣΟΙ ΔΠΙΣΡΑΠΔΕΙΟΙ ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΔ ,  

 30213200-7 - ΦΟΡΖΣΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΙΑΓΧΓΖ 
ΥΔΙΡΟΓΡΑΦΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΓΡΑΦΙΓΑ ,  

 30120000-6 - ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΔ ΤΚΔΤΔ ΚΑΙ ΔΚΣΤΠΧΣΙΚΑ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΟΦΔΣ ,  

 38652100-1 - ΜΖΥΑΝΔ ΠΡΟΒΟΛΖ ,  

 30100000-0 - ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΓΡΑΦΔΙΟΤ, ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΖΘΔΙΔ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ, 
ΔΚΣΤΠΧΣΔ ΚΑΙ ΔΠΙΠΛΑ ,  

 30232140-7 - ΥΔΓΙΟΓΡΑΦΟΙ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 120 εκΫξεο 

ΠΟΟΣΖΣΑ / ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β’ 

ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΖ χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β’ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ  χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β’ 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΙΑ Ζ δηάξθεηα ζχκβαζεο νξίδεηαη κέρξη 31-12-2020. 

ΚΡΑΣΖΔΙ ΔΠΙ ΣΖ ΣΙΜΖ 0,07% ππΫξ Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (επηβαξχλεηαη κε 
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ραξηφζεκν 3% & επ’ απηνχ 20% εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α.) 
0,06% ππΫξ ηεο Α.Δ.Π.Π (Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ) ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. (επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% θαη επί ηνπ 
ραξηνζήκνπ Ο.Γ.Α 20%). Ωο πξνο ηηο θξαηήζεηο ηζρχνπλ ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη ζην Άξζξν 43 ηνπ Ν. 4605/2019. 

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΖΜΑΣΟ 
Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο επί 
ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ  
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄: ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΛΧΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ  5o ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 6Α ΥΧΡΑ ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ- ΠΡΟΧΡΙΝΟ ΑΝΑΓΟΥΟ 

ΑΡΘΡΟ 9Ο ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΚΡΙΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 10Α ΔΝΣΑΔΙ –ΠΑΡΑΒΟΛΟ-ΓΙΚΑΣΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΤΜΦΧΝΖΣΙΚΟ  

ΑΡΘΡΟ12Ο ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ13Ο ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ14Ο ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ -ΚΡΑΣΖΔΙ 

ΑΡΘΡΟ15Ο ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ -ΚΤΡΧΔΙ 

ΑΡΘΡΟ16Ο ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 17Ο ΔΓΓΤΖΔΙ 

ΑΡΘΡΟ18Ο ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

ΑΡΘΡΟ 19Ο ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΖ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 20 ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄: .ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΣΟΠΟ, ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΠΟΟΣΖΣΑ-ΣΙΜΖ 

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΣΟΠΟ, ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΙ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΣΡΟΠΟΠΟΙΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 9Ο ΙΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Χ ΔΚΠΣΧΣΟΤ – ΚΤΡΧΔΙ 

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΔΠΙΛΤΖ ΓΙΑΦΟΡΧΝ – ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ : ΜΔΛΔΣΖ - ΔΝΣΤΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ:ΔΝΣΤΠΟ ΣΔΤΓ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α΄» 

 
ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 4 3 5 1 1 / 1 2 1 3 8 / 0 5 - 0 8 - 2 0 2 0 )  

 
ΑΡΘΡΟ 1ν : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :  
(α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 
ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή δηκεξείο ζρεηηθέο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο.  
(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην 
αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  
(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  
(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ν 
δηαγσληζκφο εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ν : ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
Όζνη επηζπκνύλ λα ιΪβνπλ κΫξνο ζην δηαγσληζκό πξΫπεη λα ππνβΪιινπλ επέ απνδεέμεη, Ϋγγξαθε 
πξνζθνξΪ κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γάκνπ, ην αξγόηεξν κΫρξη θαη ηελ 
πξνεγνύκελε ηεο εκΫξαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ δειαδά ηελ 17-08-2020 θαη ψξα 14:30 κ.κ., ε λα 
ηελ θαηαζΫζνπλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπάο ηελ 18-08-2020 εκέξα ΣΡΙΣΖ θαη ψξα 11:00Ζ  – 11:30Ζ πξσηλή ζην 
θηέξην ηνπ Γάκνπ ΓΖΜΑΡΥΙΑΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ, επί ηεο νδνχ Πι. Αλδ. ΠαπαλδξΫνπ 5, Σ.Κ. 
45221. 
Γε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε 
ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην Γήκν έγθαηξα. Οη πξνζθνξέο απηέο ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο 
πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ν  : ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΛΧΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχκθσλα κε ην αξ.92 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.  
Ο θΪθεινο ηεο πξνζθνξΪο ζα πξΫπεη θαηΪ ηελ θαηΪζεζά ηνπ λα ζπλνδεύεηαη από αέηεζε ζπκκεηνράο 
ζην δηαγσληζκό, ζηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ αλαθΫξεη ηα πιάξε ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηνπ. ε πεξέπησζε 
πνπ θαηΪ ηα ζηΪδηα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πξόθεηηαη λα παξαζηαζεέ εμνπζηνδνηεκΫλνο 
εθπξόζσπόο ηνπ, ε αλσηΫξσ αέηεζε ζα πξΫπεη λα αλαθΫξεη θαη ηα ζηνηρεέα απηνύ. Δπηζεκαέλεηαη όηη 
ζηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ν εθΪζηνηε εμνπζηνδνηεκΫλνο εθπξόζσπνο νθεέιεη θαηΪ ην ζηΪδην ηνπ 
δηαγσληζκνύ πνπ ζα παξεπξεζεέ λα θαηαζΫζεη ηδηνρεέξσο ζηελ επηηξνπά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.  
Αvηηπξoζθoξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ γίvovηαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε 
πεξίπησζε ππoβoιήο ηνπο απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο.  
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε 
γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ 
νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, 
δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ Τπεξεζία δελ απνθαιχπηεη 
πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. 
Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή 
εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα 
έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 
28/2015.  
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα, απηά 
γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή 
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θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 
θέξεη ππνγξαθή  κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο. 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο 
γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο 
πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο 
πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά 
δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 
1497/1984 (Α' 188).  
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ 
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ 
εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε 
απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ 
νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή 
Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν 
απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο  ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα 
“Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ 
δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.  
«Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε 
είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο 
ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν». 
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 
Οη πξνζθνξΫο ζα ππνβΪιινληαη θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξέσο θΪθεινο), ζηνλ νπνίν ζα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 

α. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ 

β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

γ. Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 

δ Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ). 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 
Δληόο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ πξνζθνξΪο ηνπνζεηνύληαη ηα εμάο :  
α. Υσξηζηόο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο, κε ηελ Ϋλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ν νπνίνο πεξηέρεη 
ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 5 ηνπ παξόληνο παξαξηάκαηνο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (αξ.93 ηνπ 
Ν.4412/16).  
β. Υσξηζηόο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο, κε ηελ Ϋλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα έγγξαθα 
θαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (αξ.94 ηνπ Ν.4412/16) . 
γ. Υσξηζηόο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο, κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 
ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο 
παξαξηήκαηνο (αξ.95 ηνπ Ν.4412/16) . 
Οη αλσηέξσ ρσξηζηνί θάθεινη θέξνπλ εμσηεξηθά ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

Από ην δηαγσληζκό απνθιεένληαη:  
1. Όζνη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016. Δηδηθφηεξα, 
απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνη, φηαλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
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β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, 
ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 
θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α' 48),  
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
Οξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),  
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο  αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215 ).»  
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηΪθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά : 
αα)ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) , πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη (IKE) 
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηΫο. 
ββ)ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξΪ ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κΫιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιένπ. 
γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιένπ  
δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
2. Απνθιεέεηαη από ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέα ζύλαςεο ζύκβαζεο νπνηνζδάπνηε νηθνλνκηθόο θνξΫαο, 
εΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά:  
α) Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
θόξσλ ά εηζθνξώλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηό Ϋρεη δηαπηζησζεέ από δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά 
απόθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρύ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή 
ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη  
β) Μπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ 
αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ά εηζθνξώλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο 
πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα 
εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ 
ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο 
γ)γλσξέδεη ά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα όηη Ϋρνπλ επηβιεζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξΫα, κΫζα ζε ρξνληθό δηΪζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο 
ππνβνιάο πξνζθνξΪο ά αέηεζεο ζπκκεηνράο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα 
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο 
«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο 
ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη 
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νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα 
έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 
3. Δπέζεο απνθιεένληαη: 
 α) Τπνςάθηνη πνπ Ϋρνπλ αζεηάζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/16,  
β) Τπνςάθηνη πνπ ηεινύλ ππό πηώρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 
ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 
λφκνπ,  
γ) Τπνςάθηνη πνπ ζπλάςαλ ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνύο θνξεέο κε ζηόρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ,  
δ) Τπνςάθηνη πνπ Ϋρνπλ επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλόκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 
νπζηώδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  
ε) Τπνςάθηνη πνπ Ϋρνπλ θξηζεέ Ϋλνρνη ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηώλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, έρνπλ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/16, 
ζη) Τπνςάθηνη πνπ επηρεηξνύλ λα επεξεΪζνπλ κε αζΫκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζνπλ εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε,  
δ) Τπνςάθηνη πνπ Ϋρνπλ δηαπξΪμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξΪπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 
αθεξαηφηεηα ηνπο.  
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε 
θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ν   -ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο 
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην ΣππνπνηεκΫλν Ϋληππν Τπεύζπλεο Γάισζεο(Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ 4 
ηνπ Ν.4412/16 (Β/3698/16-11-2016), πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα.). θαη 
ζπκπιεξψλεηαη, (ΤΜΠΛΖΡΩΖ: ΜΔΡΟΤ ΙΙ (ΔΝΟΣΖΣΔ Α,Β, θαη Γ ), ΜΔΡΟΤ ΙΙΙ (ΔΝΟΣΖΣΔ Α,Β,Γ), 
ΜΔΡΟΤ IV (ENOTHTA A) ψζηε λα δειψλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ. Σν αλσηΫξσ ΣππνπνηεκΫλν Ϋληππν Τπεύζπλεο 
Γάισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ)ππνγξΪθεηαη θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο αθνχ ζπκπιεξσζεί. 
εκείσζε (1):Υποτρέωση σπογραυής τοσ ΤΕΥΔ  
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ είλαη δπλαηή κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ θαη φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  
Χο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ παξόληνο Ϊξζξνπ, λνεέηαη ν λόκηκνο 
εθπξόζσπνο απηνύ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
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Σημείωση (2):Φρόνος σπογραυής τοσ ΤΕΥΔ  

 
Σν ΣΔΤΓ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη Ϋσο δΫθα (10) εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 
ππνβνιάο ησλ πξνζθνξώλ «ε αηηάζεσλ ζπκκεηνράο». 
 
ΑΡΘΡΟ 6ν  : ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ην θάθειν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα έγγξαθα αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Β' ηεο 
παξνχζαο. 
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζην θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδεηαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ην θπξίσο θάθειν κε ηηο 
ίδηεο ελδείμεηο.  
ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία.  
Ο πξνζθΫξσλ ππνρξενύηαη επέ πνηλά απνθιεηζκνύ λα ζπκπιεξώζεη ηνπο αλαιπηηθνύο πέλαθεο ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

Σνλέδεηαη όηη εέλαη ππνρξεσηηθά ε απΪληεζε ζε όια ηα ζεκεέα ησλ πηλΪθσλ θαη ε παξνρά όισλ ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη. Οη απαληάζεηο λα εέλαη ζαθεέο θαη ηππσκΫλεο ά δαθηπινγξαθεκΫλεο, 

ρσξέο δηνξζώζεηο θαη ζβεζέκαηα. 

Με ζπκκόξθσζε κε ηνλ παξαπΪλσ όξν ζπλεπΪγεηαη ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξΪο. 
 
α/α 

Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 
Υποσπεωηική 

Απαίηηζη 

Απάνηηζη 
Πποζθέπονηα 

Παπαπομπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Α ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΠΡΑΘΚΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
(WORKSTATION) 

   

Α1 ΓΔΛΗΘΑ    

Α1.1 ΠΟΣΟΤΖΤΑ (ηεμάσια) 1   

Α1.2 Να αναθεπθεί ο καηαζκεςαζηήρ και ηο μονηέλο ΝΑΗ   

Α1.3 Ζ καηαζκεςάζηπια εηαιπεία ηηρ κενηπικήρ μονάδαρ 

θα διαθέηει διαδικηςακό ηόπο για ηην on-line 
ςποζηήπιξη ηος ζςζηήμαηορ. Γηλαδή θα δίνεηαι η 

δςναηόηηηα για ηο πποζθεπόμενο μονηέλο ηο 
“καηέβαζμα” (download) ηων οδηγών (drivers), ηων 

αναβαθμίζεων BIOS, ηων εγσειπιδίων σπήζηρ, κλπ. 

ΝΑΗ   

Α1.4 Ζ κενηπική μονάδα θα πποέπσεηαι από διεθνή 
καηαζκεςαζηικό οίκο ηλεκηπονικών ςπολογιζηών, 

πιζηοποιημένο καηά ISO 9001:2008 (ή 

μεηαγενέζηεπο ιζοδύναμό ηος) 

ΝΑΗ   

Α1.5 Ζ κενηπική μονάδα θα πποέπσεηαι από διεθνή 

καηαζκεςαζηικό οίκο ηλεκηπονικών ςπολογιζηών, 

πιζηοποιημένο καηά ISO 14001:2008 (ή 
μεηαγενέζηεπο ιζοδύναμό ηος) 

ΝΑΗ   

Α1.6 Ζ κενηπική μονάδα θα θέπει από ηο επγοζηάζιο ηος 
καηαζκεςαζηή ηον δικό ηηρ απιθμό παπαγωγήρ 

(model/part number), πος θα πιζηοποιείηαι με βάζη 

ηα διεθνή ππόηςπα (ISO/IEC) όηι ζςμμοπθώνεηαι ωρ 
ππορ ηα επιηπεπηά από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη όπια 

ηλεκηπομαγνηηικών εκπομπών ηύπος EMC (ή 
ιζοδύναμα) 

ΝΑΗ   

Α1.7 Τα επιμέποςρ ςποζςζηήμαηα ηηρ κενηπικήρ μονάδαρ 

θα ππέπει να πιζηοποιούνηαι από ηον καηαζκεςαζηή 
και θα θέποςν ηον δικό ηοςρ απιθμό 

εξαπηήμαηορ/ανηαλλακηικού (part/spare number) 

ΝΑΗ   

Α1.8 Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα αλήθεη ζε κνληέιν παξαγσγήο 
πνπ πξννξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ρξήζε 
ζε επαγγεικαηηθό πεξηβάιινλ (businessoriented 
personal computer) 

NAI   
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Α2 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΖΠ (CPU)    

Α2.1 Δπεμεξγαζηήο 64-bit ηνπιάρηζηνλ ή ηζνδύλακνο NAI   

Α2.2 Αξηζκόο ππξήλσλ (core)  8   

Α2.3 Απιθμόρ νημάηων εκηέλεζηρ (threads) 8   

Α2.4 Σςσνόηηηα λειηοςπγίαρ (GHz) Βαζική/Turbo 3,0/4.7   

Α2.5 Μλήκε Cache  Δπεμεξγαζηή(MB)  12   

Α2.6 Ο επεμεξγαζηήο (CPU) ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν 
ειεγθηή κλήκεο  

ΝΑΗ   

Α2.7 Τπνζηεξηδόκελα θαλάιηα κλήκεο   2   

Α2.8 Τπνζηεξηδόκελνο ηύπνο κλήκεο (RAM) DDR4   

Α2.9 Ζ εκεξνκελία έλαξμεο (launch date) δηάζεζεο ηνπ 
επεμεξγαζηή , από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ, ζα είλαη 
ηνπ έηνπο 2019. 

ΝΑΗ   

Α3 ΚΖΡΟΗΘΉ    

Α3.1 Να είλαη ζπκβαηή κε ηνλ πξνζθεξόκελν 
επεμεξγαζηή θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

NAI   

Α3.2 Θα δηαζέηεη ππνδνρέο γηα θάξηα επέθηαζεο PCIeX16  1   

Α3.3 Θα δηαζέηεη ππνδνρέο γηα θάξηα επέθηαζεο PCI  1   

Α3.4 Θα δηαζέηεη ππνδνρέο γηα θάξηα επέθηαζεο PCIeX4  2   

Α3.5 Γηαύινπο απνζήθεπζεο (Storage Interface) 
SATA6Gbit/s / Μ.2 

 4  / 1   

Α3.6 Τπνδνρέο κλήκεο / Τπνζηεξηδόκελε κλήκε (GB)  4 / 128   

Α3.7 Θαηά ηην παπάδοζη δύο ηοςλάσιζηον ςποδοσέρ 

μνήμηρ να είναι ελεύθεπερ. 
NAI   

Α3.8 Δλζύξκαην δίθηπν 10/100/1000 Mbps Auto-sense NAI   

Α3.9 Τπνζύζηεκα ήρνπ πςειήο πνηόηεηαο NAI   

Α3.10 Τπνζηήξημε PS/2 NAI   

Α3.11 Τπνζηήξημε Serial Port NAI   

Α4 ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ    

Α4.1 Μέγεθορ μνήμηρ (GB)  32   

Α4.2 Τύπορ μνήμηρ DDR4 NAI   

Α4.3 Βαζηθή ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο (MHz)  2666   

Α5 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ    

Α5.1 Μέγεθορ  μνήμηρ (GB)  5   

Α5.2 Σύπνο κλήκεο  GDDR5 NAI   

Α5.3 Memory Bus 160 Bit   

Α5.4 Ανάλςζη ζηα 60 Hz  5.120 x 2.880   

Α5.5 Έξοδοι Γπαθικών  4x DisplayPort   

Α6 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ    

Α6.1 Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα θέξεη δίζθν ηύπνπ 
M.2,PCIe,NVMe νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο 

 512 GB   

Α6.2 Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα θέξεη θαη δεύηεξν δίζθν HDD 
SATA III, 5.400 rpm, 3.5-inch, νλνκαζηηθήο 
ρσξεηηθόηεηαο. 

 4000 GB   

Α6.3 Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα θέξεη νδεγό DVD–RW 
(SATA) 

ΝΑΗ 
  

Α6.4 Δλζσκαησκέλνο media card reader ΝΑΗ   

Α7 ΘΥΡΕΣ  Ι/Ο    

Α7.1 RJ – 45 / UTP  NAI   

Α7.2 USB 3.1  κπξνζηά/πίζσ  1 / 4   
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Α7.3 USB 3.1 Type C Gen2 κπξνζηά  1   

Α7.4 USB 2.0 κπξνζηά/πίζσ  2 / 2   

Α7.5 Headset ή microphone κπξνζηά 1   

Α7.6 Line-out ή headphone πίζσ 1   

Α7.7 Θύξεο PS/2    

Α7.8 Serial    

Α8 ΓΗΑΦΝΟΑ    

Α8.1 Ο ηύπνο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζα είλαη ηύπνπ 
«Tower» θαη ζα έρεη από ηνλ θαηαζθεπαζηή 
πξνδηαγξαθή επηδαπέδηαο ηνπνζέηεζεο. 

ΝΑΗ   

Α8.2 Ζ κνλάδα ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο θαη 
ρξήζεο ελόο δίζθνπ 2,5 ηληζώλ  

 1   

Α8.3 Ζ κνλάδα ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο θαη 
ρξήζεο ελόο δίζθνπ 3,5 ηληζώλ  

 1   

Α8.4 Ζ ηζρύο ηξνθνδνηηθνύ λα εμαζθαιίδεη ηελ 
απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πιήξε 
ζύλζεζε ηνπ 

ΝΑΗ   

Α8.5 Σν ηξνθνδνηηθό ζα δηαζέηεη ελεξγή δηόξζσζε 
ζπληειεζηή ηζρύνο (Active PFC) 

ΝΑΗ   

Α8.6 Σν ηξνθνδνηηθό ζα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 80 PLUS 
Gold ή αλώηεξε. 

ΝΑΗ   

Α8.7 Ηζρύο Σξνθνδνηηθνύ  460W   

Α8.8 Ζ κνλάδα ζα δηαζέηεη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο : 
Trusted Platform Module 2.0. 

ΝΑΗ   

Α8.9 Θα ζπλνδεύεηαη από πιεθηξνιόγην 102 / 104 
πιήθηξσλ, ηύπνπ (δηάηαμεο πιήθηξσλ) ‘QWERTY…’ 
κε κόληκε απνηύπσζε ησλ Διιεληθώλ θαη Λαηηληθώλ 
ραξαθηήξσλ ζηα πιήθηξα  κε ζύλδεζε USB ηνπ 
ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ Ζ/Τ. 

ΝΑΗ   

Α8.10 Θα ζπλνδεύεηαη από πνληίθη νπηηθό ,δύν πιήθηξσλ 
κε «ξνδέια» θαη κε ζύλδεζε USB ηνπ ηδίνπ 
θαηαζθεπαζηή κε ηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ Ζ/Τ. 

ΝΑΗ   

Α8.11 Σν ζύζηεκα Ζ/Τ ζα δηαζέηεη ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. 
Σν έηδνο αδεηνδόηεζεο (licensing) ζα πξέπεη λα 
θαιύπηεη ηελ θεληξηθή κνλάδα ζέ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δσήο ηεο. 

Διιεληθά MS 
Windows 

Professional 10, 
64bit 

  

Α8.12 Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ζα είλαη πξνεγθαηεζηεκέλν 
ζηνλ δίζθν. Θα πξνζθέξεηαη ζε κέζν 
απνθαηάζηαζεο ή ελαιιαθηηθά ζα δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ από ηνλ δηαδηθηπαθό 
ηόπν (web-site)ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΝΑΗ   

Α8.13 ηε ζπζθεπαζία ηεο ε θεληξηθή κνλάδα ζα 
ζπλνδεύεηαη από: 
(α) όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκό 
(θαιώδηα ηξνθνδνζίαο, θιπ.) πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 
(β) ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (ινγηζκηθό εγθαηάζηαζεο νδεγώλ, 
εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 

ΝΑΗ   

Α8.14 πκπιεξσκαηηθά ζα πεξηιακβάλεηαη έλα πνιύπξηδν 
ηύπνπ ζνύθν (Schuko) πνπ ζα πξνέξρεηαη 
ππνρξεσηηθά από επώλπκν δηεζλή θαηαζθεπαζηηθό 
νίθν ειεθηξηθώλ εηδώλ, κε κήθνο θαισδίνπ 
ηνπιάρηζηνλ 1,50m θαη κέγηζην ππνζηεξηδόκελν 
θνξηίν 3KW (230V). 
Θα έρεη δπλαηόηεηα αλάξηεζεο ζε ηνίρν, ζα δηαζέηεη 
κία πξίδα κε έμνδν 90 κνηξώλ (γηα ζύλδεζε 
κεηαζρεκαηηζηώλ) θαη ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ πξηδώλ κε 
έμνδν ζε γσλία 45 κνηξώλ, ώζηε λα κπνξνύλ 
ηαπηόρξνλα λα πιεξσζνύλ όιεο νη ππνδνρέο (αθόκε 
θαη κε ρξήζε θηο ζνύθν πιάγηαο εμόδνπ). Σν 
πνιύπξηδν ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ηύπνπ CE θαη 

ΝΑΗ   
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ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ 
από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ (ελαιιαθηηθά ζα 
πεξηιακβάλεηαη πνιύπξηδν ηζνδύλακσλ ή αλώηεξσλ 
ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ) 

Α8.15 πκπιεξσκαηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη δύν θαιώδηα 
δηθηύνπ Patch Cat5e βηνκεραληθά ηεξκαηηζκέλα ζε 
θηο RJ- 45, κήθνπο 2 θαη 5 κέηξσλ αληίζηνηρα 

ΝΑΗ   

Α8.16 πκπιεξσκαηηθά ζα πεξηιακβάλεηαη θαη έλα 
θαιώδην ηύπνπ SATA θαηάιιειν γηα ηελ ζύλδεζε 
επηπιένλ δίζθσλ (2.5’’ ή 3.5’’) ζην ζύζηεκα. 

ΝΑΗ   

Α9 ΕΓΓΥΗΣΗ    

Α9.1 Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε από 
ηνλ θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, δειαδή ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε 
εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ 
αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
επηζθεπή ηεο (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή ηελ 
παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη επηζηξνθή 
ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα 
πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ 
πξντόληνο 

ΝΑΗ   

Α9.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Α9.1  5 έηε   

 
α/α 

Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 
Υποσπεωηική 

Απαίηηζη 

Απάνηηζη 
Πποζθέπονηα 

Παπαπομπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Β ΟΘΟΝΗ  ΓΙΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΠΡΑΘΚΝ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ (WORKSTATION) 
   

Β1 ΓΔΛΗΘΑ    

Β1.1 Πνζόηεηα 1   

Β1.2 Να αλαγξάθεηε ην Μνληέιν θαη ν Καηαζθεπαζηήο, 
ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ 
Ζ/Τ ηνπ είδνπο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα Α. 

ΝΑΗ   

Β1.3 Ζ ζπζθεπή ζα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε TCO, 
CE,EPEAT, RoHS 

NAI   

Β1.4 Ζ ζπζθεπή ζα δηαζέηεη ζπκβαηόηεηα κε ην πξόηππν 
Energy Star 

ΝΑΗ   

Β1.5 Θα ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα 
θαη πιηθά ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη απαξαίηεηα από: α) έλα θαιώδην 
ηξνθνδνζίαο, β) έλα θαιώδην ζύλδεζεο ηύπνπ 
DisplayPort     

ΝΑΗ   

Β2 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ    

Β2.1 Σύπνο Panel IPS   

Β2.2 Αληηζακβσηηθή επηθάλεηα ΝΑΗ   

Β2.3 ύζηεκα νπίζζηνπ θσηηζκνύ LED   

Β2.4 Γηαγώληνο  27΄΄(ίληζεο) ή 

68,47 cm 
  

Β2.5 Μέγηζηε πξνθαζνξηζκέλε αλάιπζε 
3.840 x 2.160 ζηα 60 Hz 

ΝΑΗ 
  

Β2.6 Φσηεηλόηεηα (ηππηθή)  350 cd / m²   

Β2.7 Αληίζεζε (ηππηθή)  1300 : 1   

Β2.8 Γσλία νξηδόληηαο / θάζεηεο ζέαζεο  178 / 178   

Β2.9 Υξόλνο απόθξηζεο   8ms γκρι σε γκρι 

σε κανονική 

λειτοσργία 
  

Β2.10 Πεξηζηξνθή (swivel range)  ± 45   
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Β2.11 Δύξνο θάζεηεο θιίζεο (tilt range)  -5
o 
έως 21

ο
   

Β2.12 Δύξνο ξύζκηζεο ύςνπο (ρηι.)  130   

Β2.13 Πεξηζηξνθή γύξσ από άμνλα (pivot rotation) ΝΑΙ   

Β2.14 Δγγύεζε Zero Bright Pixel ΝΑΙ   

Β2.15 Φεθηαθή είζνδνο (USB Type-C) ΝΑΙ   

Β2.16 Φεθηαθή είζνδνο (Display Port) ΝΑΙ   

Β2.17 Φεθηαθή είζνδνο (HDMI) ΝΑΙ   

Β2.18 Δξγνλνκηθή ζρεδίαζε θαη βάζε ΝΑΗ   

Β2.19 Δλζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθό ΝΑΗ   

Β2.20 Δλζσκαησκέλεο Θύξεο USB 3.0  3   

Β2.21 Δλζσκαησκέλεο Θύξεο USB Type-C    

Β3 ΕΓΓΥΗΣΗ     

Β3.1 Ζ νζόλε ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, δειαδή ν 
θαηαζθεπαζηήο, ή ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε 
εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ 
αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
επηζθεπή ηεο (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή ηελ 
παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη επηζηξνθή 
ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). ε 
πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα 
πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ 
πξντόληνο 

ΝΑΗ 

  

Β3.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Β3.1  5 έηε   

 
α/α 

Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 
Υποσπεωηική 

Απαίηηζη 

Απάνηηζη 

Πποζθέπονηα 
Παπαπομπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Γ ΠΠΡΖΚΑ ΦΝΟΖΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΞΝΙΝΓΗΠΡΖ (LAPTOP)  
   

Γ1 ΓΔΛΗΘΑ    

Γ1.1 ΠΟΣΟΤΖΤΑ (ηεμάσια) 5   

Γ1.2 Να αναθεπθεί ο καηαζκεςαζηήρ και ηο μονηέλο ΝΑΗ   

Γ1.3 Ζ καηαζκεςάζηπια εηαιπεία ηος θοπηηού 
ζςζηήμαηορ  θα διαθέηει διαδικηςακό ηόπο για ηην 

on-line ςποζηήπιξη ηος ζςζηήμαηορ. Γηλαδή θα 

δίνεηαι η δςναηόηηηα για ηο πποζθεπόμενο μονηέλο 
ηο “καηέβαζμα” (download) ηων οδηγών (drivers), 

ηων αναβαθμίζεων BIOS, ηων εγσειπιδίων σπήζηρ, 
κλπ. 

ΝΑΗ   

Γ1.4 Το ζύζηημα θα πποέπσεηαι από διεθνή 

καηαζκεςαζηικό οίκο ηλεκηπονικών ςπολογιζηών, 
πιζηοποιημένο καηά ISO 9001:2008 (ή 

μεηαγενέζηεπο ιζοδύναμό ηος) 

ΝΑΗ   

Γ1.5 Το ζύζηημα θα πποέπσεηαι από διεθνή 
καηαζκεςαζηικό οίκο ηλεκηπονικών ςπολογιζηών, 

πιζηοποιημένο καηά ISO 14001:2008 (ή 
μεηαγενέζηεπο ιζοδύναμό ηος) 

ΝΑΗ   

Γ1.6 Θα θέπει από ηο επγοζηάζιο ηος καηαζκεςαζηή ηον 

δικό ηηρ απιθμό παπαγωγήρ (model/part number), 
πος θα πιζηοποιείηαι με βάζη 

ηα διεθνή ππόηςπα (ISO/IEC) όηι ζςμμοπθώνεηαι ωρ 
ππορ ηα επιηπεπηά από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη όπια 

ηλεκηπομαγνηηικών εκπομπών ηύπος EMC (ή 

ιζοδύναμα) 

ΝΑΗ   
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Γ1.7 Θα αλήθεη ζε κνληέιν παξαγσγήο πνπ πξννξίδεηαη 
από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ρξήζε ζε επαγγεικαηηθό 
πεξηβάιινλ (business laptop) 

NAI   

Γ2 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΖΠ (CPU)    

Γ2.1 Δπεμεξγαζηήο 64-bit ηνπιάρηζηνλ ή ηζνδύλακνο NAI   

Γ2.2 Αξηζκόο ππξήλσλ (core)     

Γ2.3 Απιθμόρ νημάηων εκηέλεζηρ (threads)    

Γ2.4 Βαζική Σςσνόηηηα λειηοςπγίαρ (GHz)  Ghz   

Γ2.5 Μέγιζηη Σςσνόηηηα λειηοςπγίαρ (GHz) Ghz   

Γ2.6 Τπνζηεξηδόκελνο ηύπνο κλήκεο (RAM) DDR4   

Γ2.7 Ζ εκεξνκελία έλαξμεο (launch date) δηάζεζεο ηνπ 
επεμεξγαζηή , από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ, ζα είλαη 
ηνπ έηνπο 2019 ή κεηαγελέζηεξε. 

ΝΑΗ   

Γ2.8 Δλζσκαησκέλα Γξαθηθά ΝΑΗ   

Γ3 ΓΗΑΘΟΗΡΖ ΘΑΟΡΑ ΓΟΑΦΗΘΩΛ    

Γ3.1 Μέγεθορ  μνήμηρ (GB)    

Γ3.2 Σύπνο κλήκεο  GDDR5 ΝΑΗ   

Γ3.3 Memory Interface 128-bit   

Γ3.4 Memory Bandwidth (Gbps)    

Γ3.5 Μέγηζηε Αλάιπζε Δμσηεξηθήο Οζόλεο 4096 x 2304   

Γ4 ΝΘΝΛΖ    

Γ4.1 Σν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη νζόλε νλνκαζηηθήο 
δηαγώληνπ ζε ίληζεο 

 15,6   

Γ4.2 Σερλνινγία νζόλεο LED Anti-Glare   

Γ4.3 Αλάιπζε νζόλεο ζε pixels  1920 x 1080   

Γ5 ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ    

Γ5.1 Μέγεθορ μνήμηρ (GB)  16   

Γ5.2 Τύπορ μνήμηρ DDR4 NAI   

Γ5.3 Βαζηθή ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο (MHz)  2666   

Γ5.4 Τπνδνρέο κλήκεο / Τπνζηεξηδόκελε κλήκε (GB)  2/ 32   

Γ5.5 Ζ πποζθεπόμενη μνήμη να καλύπηει μία θέζη NAI   

Γ6 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ    

Γ6.1 Σν ζύζηεκα ζα θέξεη δίζθν M.2 SSD PCIe 
νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο 

 256 GB   

Γ6.2 Γεύηεξνο ελζσκαησκέλνο δίζθνο HDD  1000 GB   

Γ7 ΘΥΡΕΣ  Ι/Ο    

Γ7.1 RJ45 Gigabyte Ethernet  1   

Γ7.2 USB 3.1  Gen 1  3   

Γ7.3 USB 3.1 Gen 2 Type-C  1   

Γ7.4 Audio Universal Jack ζύξα ΝΑΗ   

Γ7.5 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac ΝΑΗ   

Γ7.6 HDMI ηνπιάρηζηνλ 1,4b  1   

Γ7.7 Bluetooth έθδνζε 5.0 ΝΑΗ   

Γ7.8 Αλαγλώζηεο micro-SD θαξηώλ ΝΑΗ   

Γ7.9 Αλαγλώζηεο δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ 
(Fingerprint reader) 

ΝΑΗ   

Γ7.10 Πιεθηξνιόγην κε νπίζζην θσηηζκό ΝΑΗ   

Γ8 ΘΑΚΔΟΑ-ΖΣΔΗΑ-ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ    

Γ8.1 Σν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα : θάκεξα, ΝΑΗ   
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ζηεξενθσληθά ερεία θαη κηθξόθσλν. 

Γ9 ΓΗΑΦΝΟΑ    

Γ9.1 Σν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη κπαηαξία ηόλησλ ιηζίνπ 4 
θειηώλ κε νλνκαζηηθή ρσξεηηθόηεηα 

 68 WHr   

Γ9.2 Ο θνξεηόο  Ζ/Τ ζα δηαζέηεη ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Σν 
έηδνο αδεηνδόηεζεο (licensing) ζα πξέπεη λα 
θαιύπηεη ην θνξεηό ζύζηεκα ζέ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δσήο ηνπ. 

Διιεληθά MS 
Windows 

Professional 10, 
64bit 

  

Γ9.3 Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ζα είλαη πξνεγθαηεζηεκέλν 
ζηνλ δίζθν. Θα πξνζθέξεηαη ζε κέζν 
απνθαηάζηαζεο ή ελαιιαθηηθά ζα δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ απν ηνλ δηαδηθηπαθό 
ηόπν (web-site)ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΝΑΗ   

Γ9.4 Σν θνξεηό ζύζηεκα ζα ζπλνδεύεηαη: 
(α) από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκό (θαιώδηα, ηξνθνδνηηθό, κπαηαξία, θιπ.) 
πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο 
(β) από ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (ινγηζκηθό εγθαηάζηαζεο νδεγώλ, 
εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 
(γ) από κία ηζάληα κεηαθνξάο από πιηθό πςειήο 
αληνρήο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή, θαηάιιειε γηα ην 
κέγεζνο ηνπ θνξεηνύ ζπζηήκαηνο 

ΝΑΗ   

Γ10 ΕΓΓΥΗΣΗ    

Γ10.1 Σν θνξεηό ζύζηεκα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε 
από ηνλ θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, 
δειαδή ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε 
εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη 
ππεύζπλνο ώζηε εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο 
κέξαο από ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη 
γηα ηελ επηζθεπή ηνπ (κε επηηόπνπ επίζθεςε 
ηερληθνύ ή ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε 
θαη επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν 
παξαιαβήο).ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη 
αδύλαηε, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή 
αληηθαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο 

ΝΑΗ   

Γ10.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Γ10.1  3 έηε   

 
α/α 

Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 
Υποσπεωηική 

Απαίηηζη 

Απάνηηζη 
Πποζθέπονηα 

Παπαπομπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Γ ΠΠΡΖΚΑ ΦΝΟΖΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΞΝΙΝΓΗΠΡΖ (TABLET)  
   

Γ1 ΓΔΛΗΘΑ    

Γ1.1 ΠΟΣΟΤΖΤΑ (ηεμάσια) 2   

Γ1.2 Να αναθεπθεί ο καηαζκεςαζηήρ και ηο μονηέλο ΝΑΗ   

Γ2 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΖΠ (CPU)    

Γ2.1 Αξηζκόο ππξήλσλ (core)  8   

Γ2.2 Τασύηηηα Δπεξεπγαζηή (GHz)   1.7   

Γ3 ΝΘΝΛΖ    

Γ3.1 Σν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη νζόλε νλνκαζηηθήο 
δηαγώληνπ ζε ίληζεο 

 10,5   

Γ3.2 Σύπνο νζόλεο Super AMOLED   

Γ3.3 Αλάιπζε νζόλεο ζε pixels  2560X1600   

Γ4 ΜΝΗΜΗ    

Γ4.1 Μέγεθορ μνήμηρ  RAM(GB)  4   

Γ4.2 Δζωηεπική μνήμη  (GB)  64   
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Γ4.3 Δπέθηαζε κλήκεο κε θάξηα micro SD ΝΑΗ   

Γ4.4 Μέγηζην κέγεζνο επέθηαζεο κλήκεο(GB)  512   

Γ5 ΚΑΜΕΡΑ    

Γ5.1 Δκπξόζζηα θαη νπίζζηα (θύξηα) θάκεξα ΝΑΗ   

Γ5.2 Διάρηζηε αλάιπζε νπίζζηαο (θύξηαο) θάκεξαο   13 MP   

Γ5.3 Οπίζζηα (θύξηα) Κάκεξα - Απηόκαηε Δζηίαζε ΝΑΗ   

Γ5.4 Διάρηζηε αλάιπζε εκπξόζζηαο θάκεξαο  8 MP   

Γ5.5 Αλάιπζεο εγγξαθήο βίληεν ηνπιάρηζηνλ UHD 4K (3840 x 
2160) @30fps 

  

Γ6 ΗΦΟΣ    

Γ6.1 Ζρεία ΝΑΗ   

Γ7 ΘΥΡΕΣ  Ι/Ο    

Γ7.1 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz θαη 5.0 Ghz) ΝΑΗ   

Γ7.2 Bluetooth έθδνζε 5.0 ΝΑΗ   

Γ7.3 USB 3.1 ΝΑΗ   

Γ8 ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ    

Γ8.1 Android 9 ή λεόηεξν ΝΑΗ   

Γ9 ΓΗΑΦΝΟΑ    

Γ9.1 Σν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη κπαηαξία κε 
ρσξεηηθόπεηα 

 7040 mAh   

Γ9.2 Δλζσκαησκέλνο δέθηεο GPS, GLONASS, Beidou, 
Galileo 

ΝΑΗ   

Γ9.3 Αηζζεηήξαο Δπηηάρπλζεο, Αηζζεηήξαο Γαθηπιηθνύ 
Απνηππώκαηνο, Γπξνζθνπηθόο Αηζζεηήξαο, 
Γεσκαγλεηηθόο Αηζζεηήξαο, Αηζζεηήξαο Hall, 
Αηζζεηήξαο Φσηηζκνύ RGB. 

ΝΑΗ   

Γ9.4 Σν θνξεηό ζύζηεκα ζα ζπλνδεύεηαη: 
(α) από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκό (θαιώδηα, ηξνθνδνηηθό, κπαηαξία, 
θιπ.) πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο 
(β) από ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 
(γ) από κία ζήθε πξνζηαζίαο ηνπ ηδίνπ 
θαηαζθεπαζηή κε ην θνξεηό  ζύζηεκα. 

ΝΑΗ   

Γ10 ΕΓΓΥΗΣΗ    

Γ10.1 Σν θνξεηό ζύζηεκα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε 
από ηνλ θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, 
δειαδή ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε 
εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη 
ππεύζπλνο ώζηε εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο 
κέξαο από ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα 
κεξηκλήζεη γηα ηελ επηζθεπή ηνπ (κε επηηόπνπ 
επίζθεςε ηερληθνύ ή ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, 
επηδηόξζσζε θαη επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην 
ζεκείν παξαιαβήο). ε πεξίπησζε πνπ ε 
επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη 
γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο 

ΝΑΗ   

Γ10.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Γ10.1  2 έηε   

 
α/α 

Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 
Υποσπεωηική 

Απαίηηζη 

Απάνηηζη 

Πποζθέπονηα 
Παπαπομπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Δ ΔΓΣΟΩΚΝ ΞΝΙΚΖΣΑΛΖΚΑ LASER    

Δ1 ΓΔΛΗΘΑ    

Δ1.1 ΠΟΣΟΤΖΤΑ (ηεμάσια) 1   
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Δ1.2 Να αναθεπθεί ο καηαζκεςαζηήρ και ηο μονηέλο ΝΑΗ   

Δ1.3 Πηζηνπνίεζε   CE, Energy Star ΝΑΗ   

Δ2 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ    

Δ2.1 Σερλνινγία Δθηύπσζεο Laser   

Δ2.2 Μέγεζνο ειίδαο Α4 ΝΑΗ   

Δ2.3 Σύπνο Δθηύπσζεο ΔΓΥΡΧΜΖ   

Δ2.4 Αλάιπζε Δθηύπσζεο ηνπιάρηζηνλ 600Υ600 dpi ΝΑΗ   

Δ2.5 Σαρύηεηα εθηύπσζεο ≥23 ζει./ιεπηό   

Δ2.6 Μέγηζηνο Μεληαίνο Κύθινο Δξγαζηώλ ≥ 75000 ζειίδεο   

Δ2.7 Αλάιπζε ζάξσζεο 1200 x 600 dpi   

Δ2.8 πλδεζηκόηεηα USB 2.0, LAN 
Ethernet 

10/100/1000, Wi-
Fi: 802.11 b/g/n 

  

Δ2.9 Δλζσκαησκέλε Μλήκε ≥1024 MB   

Δ2.10 Απηόκαηνο ηξνθνδόηεο εγγξάθσλ (ADF) ≥50 θύιισλ   

Δ2.11 Τπνζηήξημε FAX ΝΑΗ   

Δ3 ΓΗΑΦΝΟΑ    

Δ3.1 Σν ζύζηεκα ζα ζπλνδεύεηαη: 
(α) από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκό (θαιώδηα θιπ) πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο 
(β) από ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 

ΝΑΗ   

Δ4 ΕΓΓΥΗΣΗ    

Δ4.1 Σν ζύζηεκα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, δειαδή ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε 
εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ 
αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
επηζθεπή ηνπ (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή 
ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη 
επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα 
πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε 
ηνπ πξντόληνο 

ΝΑΗ   

Δ4.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Δ4.1  1έηε   

 
α/α 

Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 
Υποσπεωηική 

Απαίηηζη 

Απάνηηζη 

Πποζθέπονηα 
Παπαπομπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

ΠΡ ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ (PROJECTOR)    

ΠΡ1 ΓΔΛΗΘΑ    

ΣΤ1.1 ΠΟΣΟΤΖΤΑ (ηεμάσια) 1   

ΣΤ1.2 Να αναθεπθεί ο καηαζκεςαζηήρ και ηο μονηέλο ΝΑΗ   

ΣΤ1.3 Πηζηνπνίεζε   CE, Energy Star ΝΑΗ   

ΠΡ2 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ    

ΣΤ2.1 Σερλνινγηα Πξνβνιήο 3LCD    

Σ2.2 Φπζηθή Αλάιπζε Σνπιάρηζηνλ 
1920 x 1080 

  

Σ2.3 Φσηεηλόηεηα  Σνπιάρηζηνλ 
3200 Ansi 
Lumens 
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Σ2.4 Αληίζεζε Σνπιάρηζηνλ  
10000 :1  

  

Σ2.5 WiFi  ΝΑΗ   

Σ2.6 Τπνζηήξημε NFC ΝΑΗ   

Σ2.7 πλδεζηκόηεηα Analog Audio, 
Composite Video, 
HDMI, MHL, 
NFC, USB, VGA 

  

Σ2.8 Βάξνο Σν πνιύ 1,8 kg   

Σ2.9 Γηαζηάζεηο  Σν πνιύ 11.8" x 
2.1" x 8.4" (W x H 
x D) 

  

ΠΡ3 ΓΗΑΦΝΟΑ    

ΣΤ3.1 Σν ζύζηεκα ζα ζπλνδεύεηαη: 
(α) από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκό (θαιώδηα θιπ) πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο 
(β) από ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 

ΝΑΗ   

ΠΡ4 ΕΓΓΥΗΣΗ    

ΣΤ4.1 Σν ζύζηεκα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, δειαδή ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε 
εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ 
αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
επηζθεπή ηνπ (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή 
ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη 
επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα 
πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε 
ηνπ πξντόληνο 

ΝΑΗ   

ΣΤ4.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Σ4.1  5 έηε   

ΣΤ4.3 Γηάξθεηα δσήο ιπρλίαο  7.000 ώξεο   

 
α/α 

Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 
Υποσπεωηική 

Απαίηηζη 

Απάνηηζη 

Πποζθέπονηα 
Παπαπομπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Ε ΘΝΞΡΗΘΝ (TRIMMER) ΠΣΔΓΗΩΛ    

Ε1 ΓΔΛΗΘΑ    

Ε1.1 ΠΟΣΟΤΖΤΑ (ηεμάσια) 1   

Ε1.2 Να αναθεπθεί ο καηαζκεςαζηήρ και ηο μονηέλο ΝΑΗ   

Ε2 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ    

Ε2.1 Γηάζηαζε Κνπήο Σνπιάρηζηνλ 
1300mm 

  

Ε2.2 Πάρνο Κνπήο Σνπιάρηζηνλ 
2mm 

  

Ε2.3 Υσξεηηθόηεηα Κνπήο (Α4 / 80 g/sm) Σνπιάρηζηνλ  20 
θύιια 

  

Ε3 ΓΗΑΦΝΟΑ    

Ε3.1 Σν ζύζηεκα ζα ζπλνδεύεηαη: 
(α) από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκό (θαιώδηα θιπ.) πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο 
(β) από ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 
(γ) από ηελ ζπκβαηή βάζε ηνπνζέηεζεο (stand) 
ηνπ θνπηηθνύ κεραλήκαηνο 

ΝΑΗ   
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Ε4 ΕΓΓΥΗΣΗ    

Ε4.1 Σν ζύζηεκα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, δειαδή ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε 
εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ 
αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
επηζθεπή ηνπ (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή 
ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη 
επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα 
πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε 
ηνπ πξντόληνο 

ΝΑΗ   

Ε4.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Ε4.1  1έηε   

 
α/α 

Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 
Υποσπεωηική 

Απαίηηζη 

Απάνηηζη 
Πποζθέπονηα 

Παπαπομπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Ζ Plotter 24’’ (A1)    

Ζ1 ΓΔΛΗΘΑ    

Ζ1.1 ΠΟΣΟΤΖΤΑ (ηεμάσια) 1   

Ζ1.2 Να αναθεπθεί ο καηαζκεςαζηήρ και ηο μονηέλο ΝΑΗ   

Ζ1.3 Πηζηνπνίεζε   CE, Energy Star ΝΑΗ   

Ζ2 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ    

Ζ2.1 Λεηηνπξγίεο Δθηύπσζε, 
Αληηγξαθή, 
άξσζε 

  

Ζ2.2  Πνηόηεηα εθηύπσζεο (βέιηηζηε)   Color:  2400 x 
1200 optimized 
dpi. 

  

Ζ2.3 Αξηζκόο δνρείσλ κειαληνύ. 4 (cyan, 
magenta, yellow, 
matte black). 

  

Ζ2.4 Με εθηππώζηκε πεξηνρή (θνπή θύιινπ).  5x5x5x5 mm   

Ζ2.5  Σαρύηεηα γξακκηθήο ζάξσζεο:   1.5 in/sec 
(color, 200 dpi)   

 4.5 in/sec 
(grayscale, 200 
dpi) 

  

Ζ2.6 Αλάιπζε ζάξσζε   600 dpi   

Ζ2.7 Μέγηζην κέγεζνο ζάξσζεο. Σνπιάρηζηνλ 610 
mm x 2.77 m 

  

Ζ2.8 Διάρηζην κέγεζνο ζάξσζεο. Σνπιάρηζηνλ 203 
x 127 mm

  

Ζ2.9  Μλήκε    1GB   

Ζ2.10 πλδεζηκόηεηα Gigabit Ethernet , 
Wi-Fi,  USB 2.0. 

  

Ζ3 ΓΗΑΦΝΟΑ    

Ζ3.1 Σν ζύζηεκα ζα ζπλνδεύεηαη: 
(α) από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκό (θαιώδηα θιπ) πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο 
(β) από ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 

ΝΑΗ   

Ζ4 ΕΓΓΥΗΣΗ    

Ζ4.1 Σν ζύζηεκα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, δειαδή ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο 

ΝΑΗ   
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αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε 
εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ 
αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
επηζθεπή ηνπ (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή 
ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη 
επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα 
πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε 
ηνπ πξντόληνο 

Ζ4.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Ζ4.1  3έηε   

 
ΑΡΘΡΟ 6Α: ΥΧΡΑ ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΙ   ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ  
Δηδηθά ζηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο δχλαληαη λα δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα 
δειψλνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ε αλσηέξσ δήισζε, ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη 
ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα 
θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα 
ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη 
ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 
κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ 
πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεύζπλε δάισζά ηνπο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη, ε 
θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά 
ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ν 
επίζεκνο αληηπξφζσπφο ηεο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα 
ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε». Οη ππεύζπλεο δειώζεηο θΫξνπλ 
ππνγξαθά κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο». 
 
ΑΡΘΡΟ 7ν  : ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ κε ζπκπιήξσζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ 
εληχπσλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ νκάδσλ (π.ρ Α,Β,Γ) πνπ επηζπλάπηνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’. 
Ζ ηηκά ηνπ πξνο πξνκάζεηα θΪζε εέδνπο δίλεηαη αλά κνλάδα. 
Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (λφκηκεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ 
θαη ινηπέο ζρεηηθέο δαπάλεο), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
ην θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κφλν ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο. 
ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 
Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά 
απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζή ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ – ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ».  
Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο 
φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.  
Υξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξΪο νξέδεηαη ην δηΪζηεκα 120 εκεξώλ από ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 
ππνβνιάο ηεο ζην παξόληα δηαγσληζκό. 
«ε πεξέπησζε πνπ ιάμεη ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ θαη δελ δεηεζεέ παξΪηαζε ηεο πξνζθνξΪο, 
ε αλαζΫηνπζα αξρά δύλαηαη κε αηηηνινγεκΫλε απόθαζά ηεο, εθόζνλ ε εθηΫιεζε ηεο ζύκβαζεο 
εμππεξεηεέ ην δεκόζην ζπκθΫξνλ, λα δεηάζεη εθ ησλ πζηΫξσλ από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξεέο πνπ 
ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο εέηε όρη.». 
 
Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 
ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο 
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εξγαζίαο/ππεξεζίαο), νη δε αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε 
ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην αξ.88 ηνπ λ.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΑΝΑΓΔΙΞΖ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
1.Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή), παξνπζία ησλ 
πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 
2.Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελέα θαη 
ώξα πνπ θαζνξέδεηαη ζηελ παξνύζα δηαθάξπμε.  
3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  
Μνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο.  
Μνλνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο", "Σερληθή Πξνζθνξά" θαη "Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά".  
Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.  
Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε 
δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δε γίλνπλ απνδεθηά, δελ απνζθξαγίδεηαη ν 
θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  
Γηα ηηο πξνζθνξέο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έγηλαλ απνδεθηά, απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη 
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν (εθηφο απφ ηα prospectus).  
Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 
ζηε δηαθήξπμε.  
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.  
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, 
εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη 
άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ 
έλδηθν κέζν. 
Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε 
ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε 
Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ α) φζσλ ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ 
ππνβιεζέλησλ απηψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, β) ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, γ) ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ απηψλ. 
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή (ή ζηνλ πάξνρν ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ππεξεζηψλ) κε ηε 
ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ πξνκεζεπηψλ (ή ησλ παξφρσλ) ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε 
βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα 
αθξηβψο ηηκή. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Ν. 4412/16). 
Σα απνηειΫζκαηα ησλ αλσηΫξσ ζηαδέσλ επηθπξώλνληαη κε κέα (1) απόθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 
(π.ρ ζηνπο Γήκνπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηα Ν.Π.Γ.Γ/Ν.Π.Η.Γ ). 
Ο αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ, θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε αλάδεημεο πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ, «καδέ κε αληέγξαθν ησλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ 
πξνζθνξώλ», ζε θάζε πξνζθέξνληα κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 
Ν.4412/16, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο νπνίαο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο  : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
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Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή (Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή) ηνπ θνηλνπνηεί έγγξαθε πξφζθιεζε λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκέαο, δΫθα(10) εκεξώλ, ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν , ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην Ϊξζξν 80 ηνπ 
Ν. 4412/2016, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 
ηνπ Ν. 4412/2016. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 
παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 
α. ΟΙ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΙΣΔ: 
(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ 
ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 ήηνη :  
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  
αα)ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) , πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη 
(IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηΫο. 
ββ)ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξΪ ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κΫιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιένπ. 
γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιένπ  
δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
(2) Πηζηνπνηεηηθό πνπ Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεέο (3) κάλεο πξηλ από ηελ ππνβνιά ηνπ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ε 
δελ ηεινύλ ππό αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε από εθθαζαξηζηά ε από δηθαζηάξην ε δελ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε 
δηαδηθαζέα πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ε δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ε δελ 
βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία , πξνβιεπφκελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ  
(3) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ 
ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαζώο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο 
ππνρξεώζεηο ηνπο.  
Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο ,άιισο ,ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο ,λα έρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξεέο (3) κάλεο πξηλ από ηελ ππνβνιά ηνπο. 
(4) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ πνπ Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο κΫξεο πξηλ από 
ηελ ππνβνιά ηνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, 
θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. 
(5) Σα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα πνπ Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο κΫξεο πξηλ από ηελ ππνβνιά 
ηνπο, σο αθνινύζσο : 
α. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ: 

 Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 
(6) Σα παξαζηαηηθΪ εθπξνζώπεζεο  

α. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θπζηθώλ πξνζώπσλ : 

 Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, απαηηείηαη 
ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 
απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή  

β. ΓΙΑ  ΖΜΔΓΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ: 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 
ΝνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο : 
β.1)Γηα ΖκεδαπΪ λνκηθΪ πξόζσπα κε ηε κνξθά Αλσλύκνπ Δηαηξεέαο (ΑΔ) ά Δηαηξεέαο ΠεξηνξηζκΫλεο 
Δπζύλεο (ΔΠΔ) : 
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α) Σν ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή ηειεπηαίν ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο,  
β) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε 
αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα 
φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΚ. 
Β.2) Γηα ΖκεδαπΪ λνκηθΪ πξόζσπα κε ηε κνξθά πξνζσπηθάο εηαηξεέαο (ΟΔ ά ΔΔ  ε Ι.Κ.Δ) 
α) Σν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ην ηειεπηαίν ζε 
ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. 
β) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
ΠαξαζηαηηθΪ εθπξνζώπεζεο λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο : 

 Πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε 
πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ.) ή απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε 
πξνζθέξνληνο γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ (εθηφο εάλ ε εμνπζία πξνο 
εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί 
θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο).  

 ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο.  

 ε πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή 
απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ε Η.Κ.Δ)  

 
γ. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΠΡΟΧΠΑ: 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά . 
εκεηώλεηαη εηδηθΪ όηη: 
Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή 
πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα 
αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ 
ππεχζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκόδηνπ 
επαγγεικαηηθνύ ά εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξΪηνπο- κΫινπο ά ηεο ρώξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρώξαο 
όπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθόο θνξΫαο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη 
ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
Σα αιινδαπΪ Ϋγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνύλ πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα ζπλνδεύνληαη κε επηθπξσκΫλε 
κεηΪθξαζε. 
 
δ. ΓΙΑ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ: 
(1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο,  
(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
ε. ΓΙΑ ΔΝΧΔΙ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ: 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 
(7)Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ 
ρέζεσλ, πνπ Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεέο (3) κάλεο πξηλ από ηελ ππνβνιά ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη 
πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 
εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο». 
Μέρξη ηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην πηζηνπνηεηηθφ ΔΠΔ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη 
από ππεύζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξφζθιεζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 
 
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο δέθα(10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη 
αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  
Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε 
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γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 
λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ   θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 
ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε 
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ 
θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά 
ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.  
Αλ θαλΫλαο από ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ απνδεέμεη όηη πιεξνέ ηα θξηηάξηα ε δηαδηθαζέα καηαηώλεηαη. 
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην 
γλσκνδνηηθφ φξγαλν ( επηηξνπή αμηνιφγεζεο ) ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 103 Ν.4412/16 θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν 
φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο 
παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 103 Ν.4412/16 είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 .Όζνη 
δελ Ϋρνπλ απνθιεηζζεέ νξηζηηθΪ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο Ν. 4412/16 . 
 
ΑΡΘΡΟ 10ν  : ΚΡΙΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη : 
α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απφ ηηο 
αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην αξ.105 ηνπ Ν.4412/16. 
β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 103 θαη 106 ηνπ 
Ν.4412/16. 
2. χκθσλα κε ην αξ.117 ηνπ Ν.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 
 
ΑΡΘΡΟ 10Α: ΔΝΣΑΔΙ  – ΠΑΡΑΒΟΛΟ-ΓΙΚΑΣΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ά παξΪιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη 
πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ε 
απφ ηελ ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε 
πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην 
ΚΖΜΓΖ ή ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο 
θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ». 
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα θαη 
ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη 
θαη µε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα µε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο 
δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξάβνινπ, 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ µε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν 
παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη µε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε 
έλζηαζε γίλεη δεθηή ή µκεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.  
Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.  
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Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο 
παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 
18/1989  
Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηνπ 
παξφληνο.  
Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε 
ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. 
Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8)». 
 
ΑΡΘΡΟ 11ν  : ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΖΣΙΚΟΤ 
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ 
θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 Ν.4412/16 
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.  
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ 
πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 
ρέδην ζπκθσλεηηθνχ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, σο ην Παξάξηεκα «Γ΄» απηήο. Ζ Τπεξεζία 
ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία 
ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ. Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ 
δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην 
ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ν  : ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
Ζ δηάξθεηα ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κΫρξη 31-12-2020 . 
 
ΑΡΘΡΟ 13ν  : ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, β) νη φξνη ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο επηβάιιεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16 
Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 
ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16 
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 ηνπ 
Ν.4412/16: 
α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 
ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν, 
β. παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, 
γ. έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο, 
δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 
απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  
 
ΑΡΘΡΟ 14ν  : ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΙ 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη, κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή  





28 

ησλ παξαδνζέλησλ πιηθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα. 
Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 
α) Σηκνιφγην Πψιεζεο ππέξ ηεο Τπεξεζίαο. 
β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ. 
γ) Λνηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. 
Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Ν.4270/2014 «Αξρέο 
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  
α) Κξάηεζε 0,07% ππΫξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ), ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ 
πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξΪηεζε 
ηΫινπο ραξηνζάκνπ 3%, πιΫνλ εηζθνξΪο 20% ππΫξ Ο.Γ.Α. 
β) ΚξΪηεζε ύςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, 
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 
γ) ΚξΪηεζε 0,06% ππΫξ ηεο Α.Δ.Π.Π ( Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ) ε νπνία ππνινγίδεηαη 
επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπέ ηεο θξΪηεζεο 
απηάο ππνινγέδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη επέ ηνπ ραξηνζάκνπ Ο.Γ.Α 20%. 
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο . 
Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ν : ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ - ΚΤΡΧΔΙ 
1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ: 
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16( ήηνη εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα  
ππνγξάςεη ζχκβαζε ,κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε ) 
β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα 
ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο 
πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/16, 
2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ 
θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 
3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε 
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( ήηνη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε 
ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ 
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα 
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ν : ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16, 
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί 
απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
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Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ν : ΔΓΓΤΖΔΙ 
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά «ή ρξεκαηνδνηηθά» «ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13)» πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - 
κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ 
ελψζεσλ αλαδφρσλ ή θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη αξηζκεηηθψο 
θαη νινγξάθσο ζε επξψ (€). 
 
Δγγύεζε Καιάο ΔθηΫιεζεο : 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί 
ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. (άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16), θαη ζα ηζρχεη γηα έμη (6) 
κήλεο. 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο Φ.Π.Α.. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο, ηελ 
εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη. 
Ζ εγγχεζε πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Καηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16. 
Τπόδεηγκα εγγύεζεο ππΪξρεη ζην ΠαξΪξηεκα Γ΄. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ν : ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ  ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ  
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο θαη΄ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 
203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 θαη 220, θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη 
πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή 
πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 
Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη 
ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ 
ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, 
άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο 
νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί 
εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε 
θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή 
λα νξηζηηθνπνηεζεί». 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19ν ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΖ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 
Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ 
ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ε γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεύνληα ζην Ννκό αξκόδηα δηθαζηάξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη 
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πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα 
γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 2νν  : ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
1. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα 
αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.  
2. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ηα 
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ  
3. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ  
4. Γηα φια ηα είδε δελ απαηηνχληαη δείγκαηα, εθηφο εάλ θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο 
δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε δείγκαηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, φπνπ απηή θξίλεη, γηα ηελ 
πηζηφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηνπο. Ζ θαηάζεζε δείγκαηνο (εηο δηπινχλ) ζα δεηεζεί 
εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη 
ην δείγκα πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ εηαηξεία δελ πιεξνί φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε επηηξνπή ζα 
απνξξίπηεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζα αμηνινγεί ηελ ακέζσο θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά. 
 
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Ν 4412/16 
δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
 
 
 

 
Ο ΑΝΣΙΓΖΜΑΡΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

 
 

ΦΧΣΙΟ ΒΑΒΒΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β΄» 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 4 3 5 1 1 / 1 2 1 3 8 / 0 5 - 0 8 - 2 0 2 0 )  
 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Ωο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ην έηνο 2020 κε ηίηιν πξνκήζεηαο 
«ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΈΡΓΟ COPRODUCTION WITH NATURE FOR CITY TRANSITIONING, 
INNOVATION AND GOVERNANCE ΚΑΙ ΑΚΡΧΝΤΜΙΟ «CONNECTING» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ HORIZON 
2020» πξνυπνινγηζκνχ 19.200,16Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Αλαιπηηθά: 

 
Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ, όπσο πεξηγξΪθνληαη θαησηΫξσ: 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α Δέδνο ΣεκΪρηα 
Σηκά ΜνλΪδαο 

ρσξέο ΦΠΑ 
24% 

πλνιηθά 
Αμέα ρσξέο 

ΦΠΑ 24% 

πλνιηθά 
Αμέα κε ΦΠΑ 

24% 

1 
ΚΔΝΣΡΙΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΑΘΜΟΤ 
ΔΡΓΑΙΑ (WORKSTATION) 

1 1.700,00 € 1.700,00 € 2.108,00 € 

2 
ΟΘΟΝΖ  ΓΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 
ΣΑΘΜΟΤ ΔΡΓΑΙΑ (WORKSTATION) 

1 500,00 € 500,00 € 620,00 € 

3 
ΤΣΖΜΑ ΦΟΡΖΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΤΠΟΛΟΓΙΣΖ (LAPTOP) 

5 1.535,00 € 7.675,00 € 9.517,00 € 

4 
ΤΣΖΜΑ ΦΟΡΖΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΤΠΟΛΟΓΙΣΖ (TABLET) 

2 362,00 € 724,00 € 897,76 € 

5 ΔΓΥΡΧΜΟ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ LASER 1 270,00 € 270,00 € 334,80 € 

6 ΠΡΟΒΟΛΔΑ (PROJECTOR) 1 1.420,00 € 1.420,00 € 1.760,80 € 

7 ΚΟΠΣΙΚΟ (TRIMMER) ΥΔΓΙΧΝ 1 590,00 € 590,00 € 731,60 € 

8 Plotter 24’’ (A1) 1 2.605,00 € 2.605,00 € 3.230,20 € 

ΤΝΟΛΟ  15.484,00 € 19.200.16 € 

 
3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

 
Ζ πεξηγξαθή  ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο πξνκήζεηαο έρεη  γίλεη κε ηελ 
θαηαγξαθή ζε αλεμάξηεηνπο πίλαθεο ησλ βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα θάζε έλα απφ απηά . 
Οη απαληήζεηο ζε θάζε κία πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε κεγάιε ζαθήλεηα απφ ηνπο ππνςήθηνπο 
αλαδφρνπο ψζηε λα ηεθκεξησζεί επαξθψο ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη 
εθηθηή ε θαηαγξαθή ηεο απάληεζεο κέζα ζηνλ πίλαθα ζα πξέπεη λα αλαιπζεί ζε αληίζηνηρν ηερληθφ παξάξηεκα 
θαη ζηνλ πίλαθα ζα θαηαγξαθεί ζαθήο παξαπνκπή ζε απηφ (θεθάιαην, ζειίδα, παξάγξαθνο) ηνπ ζεκείνπ πνπ 
ηεθκεξηψλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο 
πξνκήζεηαο. Πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ κέξνο ηεο πξνκήζεηαο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο 
αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα απνηειεί ππνρξεσηηθή απαίηεζε ή φρη. 
 
ε νξηζκΫλα ζεκεέα ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο πνπ αθνινπζνύλ θαη όπνπ δελ εέλαη εθηθηά ε πιάξεο 
ηερληθά πεξηγξαθά ησλ δεηνπκΫλσλ ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κπνξεέ λα αλαθΫξνληαη ελδεηθηηθΪ 
ζπγθεθξηκΫλα πξντόληα ά εκπνξηθΪ ζάκαηα. ηηο πεξηπηώζεηο απηΫο ηα δεηνύκελα πξντόληα εέλαη απιώο 
ηζνδύλακα ησλ ελδεηθηηθώο αλαθεξνκΫλσλ. Οη ππνςάθηνη πξνκεζεπηΫο κπνξνύλ  λα ππνβΪινπλ 
πξνζθνξΫο γηα αληέζηνηρα πξντόληα ηεθκεξηώλνληαο κε ηνλ θαιύηεξν θαηΪ ηελ θξέζε ηνπο ηξόπν ηελ 
αληηζηνηρέα. 
 
Σα ηκάκαηα πνπ ζπλζΫηνπλ ην ζύζηεκα ηνπ ζηαζκνύ εξγαζέαο (θεληξηθά κνλΪδα, νζόλε, πιεθηξνιόγην 
θαη πνληέθη) λα πξνΫξρνληαη από ηελ έδηα θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα πνπ ζα αλαγξΪθεηαη εκθαλώο πΪλσ 
ζ’ απηΪ θαη ζηα θηβώηηα όπνπ ζα εέλαη ζπζθεπαζκΫλα. 
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Ο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο ζα πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη από θαηαζθεπαζηά κε πηζηνπνέεζε ISO 9001 ά 
ηζνδύλακν.  
 
Οη ππνςάθηνη πξνκεζεπηΫο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ πηζηνπνηεηηθΪ ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 
θαη ISO 27001:2013 ά ηζνδύλακα θαη ζα πξΫπεη επέζεο λα παξΫρνπλ ππεξεζέα Help Desk (βιαβνιεπηηθό 
θΫληξν) ε νπνέα πεξηιακβΪλεη ηειεθσληθά βνάζεηα θαη ηελ παξνρά ππεξεζηώλ ηερληθάο ππνζηάξημεο. Οη 
ππνςάθηνη πξνκεζεπηΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη πηζηνπνηεκΫλνη ζπλεξγΪηεο ηνπ θαηαζθεπαζηά θαη λα ην 
απνδεηθλύνπλ πξνζθνκέδνληαο ζρεηηθό Ϋγγξαθν. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ΄» 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 4 3 5 1 1 / 1 2 1 3 8 / 0 5 - 0 8 - 2 0 2 0 )  
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ……………………… 

Γ/ΝΖ: ……………….., Σ.Κ. ………… 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ ………………………………………… 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟ (Δ ΔΤΡΩ) …………………… 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 
ΟΜΑΓΑ: 
ΠΡΟ 

ΓΖΜΟ ……………….. 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
επξψ……………………………………………………………………….. ππέξ ηνπ: 
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., ΑΦΜ: ................ 
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 
.......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. (ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα 
κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο 
ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο “(ηίηινο ζχκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) 
........................ Γηαθήξπμε ηνπ Γάκνπ 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 
αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 5 
εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ 
ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 
 
                                                                 (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ΄» ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΖ 
(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 4 3 5 1 1 / 1 2 1 3 8 / 0 5 - 0 8 - 2 0 2 0 )  

 

Γηεύζπλζε: ΚαπιΪλε 7 
Πιεξνθνξέεο: Μπαζνύλα Αγγειηθά 
Σει. 26513 -61332 
Email: ampasouna@ioannina.gr 
ΦΑΞ: 2651 0 74441 
45444 ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΙΑ κε ΣΊΣΛΟ: 
««ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ  ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ » 

 
ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ ζήκεξα ηελ …-…-2020 κεηαμχ αθελφο κελ ηνπ θ. ΜΧΤΖ 
ΔΛΙΑΦ ΓεκΪξρνπ Ισαλλέλσλ, θαη αθεηέξνπ δε θπζηθφ πξφζσπν (πιήξε ζηνηρεία) ή ε εηαηξεία ................... κε 
ηελ επσλπκία «.....................................................» κε δ.η. «.........................» πνπ εδξεχεη ζηελ (πεξηνρή), (νδφο, 
αξηζκφο), Σ.Κ. ......, ηει. ................., θαμ ..............., κε Α.Φ.Μ. .................... & Γ.Ο.Τ. ...................... θαη 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ θ. .......................... (νλνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ), πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 
«αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο», ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη κε ην απφ .............. Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. 
(εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ ή Δ.Π.Δ.), ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 
Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ελεξγψληαο σο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ κε βάζε ην άξζξν 86 ηνπ 

Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα Ν. 3463/2006 θαη έρνληαο ππ΄ φςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο: 

I. Σν Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηα Απηνδηνίθεζεο θαη ηα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 
(ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010),ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

II. Σν Ν.4555/18 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηα Γεκνθξαηίαο –
Δλίζρπζε ηα πκκεηνρήο-Βειηίσζε ηα νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α.» [Πξφγξακκα 
ΚΛΔΗΘΔΝΖΗ] 

III. Σν Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ηα Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 
θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016)ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

IV. Σν Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηα δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 45/Α/09-03-1999), ηα 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

V. Σν Ν.2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.» (ΦΔΚ 248/Α/07-11-2000), ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
VI. Σν Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηα Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» (ΦΔΚ 

114/Α/8-6-2006), ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
VII. Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηα δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη ηα δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-
2010), ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

VIII. Σν Ν.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011), ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

IX. Σν άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 
4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη ηα δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/Α/23-07-2013), ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

X. Σα δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014), ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη.  

XI. Σν Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηα Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην 
ινγηζηηθφ θαη ηα δηαηάμεηο»(ΦΔΚ 143/Α/28-06-2014) , ηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

XII. Σν Π.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηα Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 145/ Α) 
XIII. Σα δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006/Α’114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηα  παξ 9εδ.β  ηνπ 

άξζξνπ 209  
XIV. Σν άξζξν 18 Ν.4469/17(Φ.ΔΚ 62/3.5.2017) «Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα 

δηαηάμεηο». 
XV. Σελ αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε «Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 

Τπεχζπλεο Γήισζεο» (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Γ/ΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΙΧΝ- ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΤΛΙΚΟΤ -ΑΠΟΘΖΚΖ 

ΙσΪλληλα ….-….-2020 
Α.Π.:  ………………. 
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XVI. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ΔΑΑΓΖΤ (Απφθαζε 161/2016) «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/16 

XVII. Σελ κε αξηζκφ 4/2012 (ΦΔΚ 1346/Β΄/2012 ) Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε «Καζνξηζκφο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 
ππξνπξνζηαζίαο νηθνπεδηθψλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ, πνπ βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ, θσκνπφιεσλ θαη 
νηθηζκψλ.» 

XVIII. Σελ κε αξηζκφ 36710/10334/2011 (ΦΔΚ 2138/Β/2011) απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. 

XIX. Σελ έγθξηζε ηνπ λένπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ κε ηελ κε αξηζκφ 35/2015 Απφθαζε Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ (ΑΓΑ: 6ΥΔΥΩΔΩ-ΖΚΕ), φπσο ηζρχεη. 

2.  Σελ ΜειΫηε ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 19.200,16€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ 
αλσηέξσ πξνκήζεηα, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί απφ ην Σκήκα Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο 
Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο. 

3. Σν ΠΡΩΣΟΓΔΝΔ ΑΗΣΖΜΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ 20REQ006846037 2020-06-11 
4. Σν κε αξηζκφ 30178/546/10-06-2020 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Γηαηάθηε. 
5. Σελ κε αξηζκφ 9228/17-06-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ΑΓΑ ΧΖΟΖΧΔΧ-ΡΜ5 ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 

ΑΗΣΖΜΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ 20REQ007035203 2020-07-16. 
6. Σελ κε αξηζκφ 569/21-07-2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο( ΑΓΑ ΦΦ88ΧΔΧ-6ΖΘ) κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ 
α) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
β) θαηαξηίζζεθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΈΡΓΟ 

COPRODUCTION WITH NATURE FOR CITY TRANSITIONING, INNOVATION AND GOVERNANCE ΚΑΙ 
ΑΚΡΧΝΤΜΙΟ «CONNECTING» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ HORIZON 2020». 

7. Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΈΡΓΟ COPRODUCTION 
WITH NATURE FOR CITY TRANSITIONING, INNOVATION AND GOVERNANCE ΚΑΙ ΑΚΡΧΝΤΜΙΟ 
«CONNECTING» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ HORIZON 2020». 

8. Σελ αξηζκ. ………../…/…………. δηαθήξπμε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηελ κε αξηζκ. πξση. 
../…/………  πξνθήξπμε ζχκβαζεο πνπ δεκνζηεχηεθε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

9. Σελ κε αξηζκφ …. ../…/………Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα ηελ Έγθξηζε ηνπ απφ ….-….-2020 
Πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκάζεηα κε 
ηέηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΈΡΓΟ COPRODUCTION WITH NATURE FOR CITY TRANSITIONING, 

INNOVATION AND GOVERNANCE ΚΑΙ ΑΚΡΧΝΤΜΙΟ «CONNECTING» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ HORIZON 2020» θαη 
αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10. Σελ κε αξηζκφ ../…/……… Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη αλάδεημε νξηζηηθνχ αλαδφρνπ ηνπ 
δηαγσληζκνχ». 

Α Ν Α Θ Δ Σ Δ Ι  
 

ηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηελ εηαηξεία ………………………………………………..- κε ΑΦΜ …………, 
ΓΟΤ Ισαλλέλσλ (θαινχκελε εθεμήο «αλάδνρν»), ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΓΙΑ ΣΟ ΈΡΓΟ COPRODUCTION WITH NATURE FOR CITY TRANSITIONING, INNOVATION AND GOVERNANCE 
ΚΑΙ ΑΚΡΧΝΤΜΙΟ «CONNECTING» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ HORIZON 2020» ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζθνξάο 
…………..€ κε ΦΠΑ, αλαιπηηθά σο θαησηέξσ: 

Α/Α Δέδνο ΣεκΪρηα 
Σηκά ΜνλΪδαο 

ρσξέο ΦΠΑ 
24% 

ΓΑΠΑΝΖ 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΑΘΜΟΤ ΔΡΓΑΙΑ (WORKSTATION) 1   

2 
ΟΘΟΝΖ  ΓΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΑΘΜΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 
(WORKSTATION) 

1  
 

3 ΤΣΖΜΑ ΦΟΡΖΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΖ (LAPTOP) 5   

4 ΤΣΖΜΑ ΦΟΡΖΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΖ (TABLET) 2   

5 ΔΓΥΡΧΜΟ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ LASER 1   

6 ΠΡΟΒΟΛΔΑ (PROJECTOR) 1   

7 ΚΟΠΣΙΚΟ (TRIMMER) ΥΔΓΙΧΝ 1   

8 Plotter 24’’ (A1) 1   

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΙΚΖ ΓΑΠΑΝΖ  
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1.Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ Α.Μ.11/10-06-2020  Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο 
θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, ηελ κε αξηζκ. Πξση. 
………../…/…./….. δηαθήξπμε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξ θαη ζχκθσλα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 
ππεξεζίαο. 
Ζ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, 
ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ ππεξεζία καδί κε ηα ζπλνδεπηηθά παξαζηαηηθά (Γειηίν Απνζηνιήο-
Σηκνιφγην) παξνπζία ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
2. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο πξνζθφκηζε ηελ ππ΄ αξηζκφ 
…………….. εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ ……………. επξψ (€) ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ……………………………. 

3. Ζ ζχκβαζε ηζρχεη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη 31-12-2020. 

4. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ησλ βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο 
θαη ηελ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, κε ηελ επηβνιή ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ ζε ρξφλν θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηε απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο ΟΣΑ.. 

5. Ζ παξνχζα ζχκβαζε, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη θάζε δηαθνξά πνπ δελ ζα 
δηεπζεηεζεί απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ Ησαλλίλσλ. 

 
Ζ ζχκβαζε απηή ζπληάρηεθε ζε 4 φκνηα πξσηφηππα. Αθνχ πξσηνθνιιήζεθε ζην βηβιίν πξσηνθφιινπ ηνπ 
Γήκνπ καο, ν θάζε έλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πήξε απφ έλα, ηα δε ππφινηπα θνηλνπνηήζεθαλ ζηα αξκφδηα 
ηκήκαηα. 
  

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

  

ΜΧΤΖ ΔΛΙΑΦ  
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ 
ΓΖΚΟ ΗΩΑΛΛΗΣΩΛ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ, 
 ΟΡΓΑΛΩΖ & ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ 

ΣΚΖΚΑ ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΩΛ – ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ 
ΘΑΗ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ 

 

 

 
 
ΘΔΚΑ: Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ην 

Έξγν COproductioN with 
NaturE for City Transitioning, 
Innovation and Governance 
θαη αθξσλύκην 
«CONNECTING» ηνπ 
Ξξνγξάκκαηνο Horizon 
2020» 

 

  
                       

 
Αξηζκόο κειέηεο: 11/2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 

                                                                                                                                            Πει. 
1. ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔΖ...................................................................................................................2 

2. ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ...........................................................................................3 

3. ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΦΤΙΙΟ ΤΚΚΟΡΦΩΖ-ΟΓΖΓΗΔ...................................................4 

4. ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ...............................................................................20 

 

ΜΕΛΕΤΗ  
Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ην Έξγν COproductioN with NaturE for City 

Transitioning, Innovation and Governance θαη αθξσλύκην «CONNECTING» 
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Horizon 2020» 

 
Θ.Α. 70.01.7425.016 
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1.ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

 

 

 

Ζ παξνύζα ηερληθή έθζεζε ζπληάρζεθε γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ην Έξγν COproductioN with NaturE 

for City Transitioning, Innovation and Governance» θαη αθξσλύκην «CONNECTING» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Horizon 

2020» όπσο καο δεηήζεθε κε ην ππ. αξηζ.: 24828/7414/15-5-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ. 

 

 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ Θ.Α. 

1 ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΟΛΑΓΑ ΣΑΘΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
(WORKSTATION) 

1 

70.01.7425.016 

2 ΟΘΟΛΖ  ΓΗΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΟΛΑΓΑ ΣΑΘΚΟΤ 
ΔΡΓΑΗΑ (WORKSTATION) 

1 

3 ΤΣΖΚΑ ΦΟΡΖΣΟΤ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΟΤ 
ΤΠΟΙΟΓΗΣΖ (LAPTOP) 

5 

4 ΤΣΖΚΑ ΦΟΡΖΣΟΤ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΟΤ 
ΤΠΟΙΟΓΗΣΖ (TABLET) 

2 

5 ΔΓΥΡΩΚΟ ΠΟΙΤΚΖΥΑΛΖΚΑ LASER 1 

6 ΠΡΟΒΟΙΔΑ (PROJECTOR) 1 

7 ΘΟΠΣΗΘΟ (TRIMMER) ΥΔΓΗΩΛ 1 

8 Plotter 24’’ (A1) 1 
 

 

 

 
 

 
10/06/2020  

Ο πληάμαο 

 

 

 
 

 
Κειάο Πέηξνο  

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

10/06/2020  

ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ 

Ζ Αλ. Πξντζηάκελε Σκήκαηνο 

Σερλνινγηώλ, Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληώλ  
 

 
Γαθειάδνπ Βαζηιηθή 

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

10/06/2020  

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 
Μ.Δ.Γ. 

Ζ Αλ. Πξντζηακέλε Γηεύζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο θαη 
Πιεξνθνξηθήο 

 

 
Γξόζνπ Γήκεηξα 

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 
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2.ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
 

Α/Α Δίδνο CPV 
Ρεκά
ρηα 

Ρηκή 

Κνλάδαο 
ρσξίο ΦΞΑ 

24% 

Ππλνιηθή Αμία 

ρσξίο ΦΞΑ 
24% 

Ππλνιηθή 

Αμία κε ΦΞΑ 
24% 

1 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΟΛΑΓΑ 
ΣΑΘΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

(WORKSTATION) 

30213300-8 1 1.700,00 € 
1.700,00 € 2.108,00 € 

2 

ΟΘΟΝΖ  ΓΗΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ 

ΚΟΛΑΓΑ ΣΑΘΚΟΤ 

ΔΡΓΑΗΑ 
(WORKSTATION) 

30231000-7 1 500,00 € 
500,00 € 620,00 € 

3 

ΤΣΖΚΑ ΦΟΡΖΣΟΤ 

ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΟΤ 

ΤΠΟΙΟΓΗΣΖ (LAPTOP) 

30213100-6 5 1.535,00 € 
7.675,00 € 9.517,00 € 

4 
ΤΣΖΜΑ ΦΟΡΖΣΟΤ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ 
ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ (TABLET) 

30213200-7 2 362,00 € 
724,00 € 897,76 € 

5 
ΔΓΥΡΧΜΟ 

ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ 
LASER 

 

30120000-6 

 

1 270,00 € 
270,00 € 334,80 € 

6 
ΠΡΟΒΟΛΔΑ 

(PROJECTOR) 
38652100-1 1 1.420,00 € 

1.420,00 € 1.760,80 € 

7 
ΚΟΠΣΗΚΟ (TRIMMER) 

ΥΔΓΗΧΝ 
30100000-0 1 590,00 € 

590,00 € 731,60 € 

8 Plotter 24’’ (A1) 30232140-7 1 2.605,00 € 
2.605,00 € 3.230,20 € 

Πύλνιν 15.484,00 € 19.200.16 € 

 

Ο σςνολικόρ πποϋπολογισμόρ ηεο πξνκήζεηαο, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 19.200,16 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ΦΠΑ 24% θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 70.01.7425.016 γηα ην πνζό απηό. 
 
 

10/06/2020  

Ο πληάμαο 

 
 

 
 

 

Κειάο Πέηξνο  
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

10/06/2020  

ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ 

Ζ Αλ. Πξντζηάκελε Σκήκαηνο 

Σερλνινγηώλ, Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληώλ  
 

 

Γαθειάδνπ Βαζηιηθή 

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

10/06/2020  

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 
Μ.Δ.Γ. 

Ζ Αλ. Πξντζηακέλε Γηεύζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο θαη 

Πιεξνθνξηθήο 

 

 
Γξόζνπ Γήκεηξα 

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 
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3. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ – ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ 

 
Ζ πεξηγξαθή  ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο πξνκήζεηαο έρεη  γίλεη κε ηελ 
θαηαγξαθή ζε αλεμάξηεηνπο πίλαθεο ησλ βαζηθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα θάζε έλα από απηά . 

Οη απαληήζεηο ζε θάζε κία πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε κεγάιε ζαθήλεηα από ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδόρνπο ώζηε λα ηεθκεξησζεί επαξθώο ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ. ε πεξηπηώζεηο πνπ δελ είλαη 
εθηθηή ε θαηαγξαθή ηεο απάληεζεο κέζα ζηνλ πίλαθα ζα πξέπεη λα αλαιπζεί ζε αληίζηνηρν ηερληθό παξάξηεκα 

θαη ζηνλ πίλαθα ζα θαηαγξαθεί ζαθήο παξαπνκπή ζε απηό (θεθάιαην, ζειίδα, παξάγξαθνο) ηνπ ζεκείνπ πνπ 
ηεθκεξηώλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αθνξνύλ ην ζύλνιν ηεο 

πξνκήζεηαο. Πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ κέξνο ηεο πξνκήζεηαο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα απαληήζεη ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ δηαηππώλνληαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκόξθσζεο 

αλεμάξηεηα από ην αλ ην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα απνηειεί ππνρξεσηηθή απαίηεζε ή όρη. 

 
Πε νξηζκέλα ζεκεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ θαη όπνπ δελ είλαη εθηθηή ε 

πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κπνξεί λα 
αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλα πξντόληα ή εκπνξηθά ζήκαηα. Πηηο πεξηπηώζεηο απηέο ηα 

δεηνύκελα πξντόληα είλαη απιώο ηζνδύλακα ησλ ελδεηθηηθώο αλαθεξνκέλσλ. Νη ππνςήθηνη 

πξνκεζεπηέο κπνξνύλ  λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα αληίζηνηρα πξντόληα ηεθκεξηώλνληαο κε ηνλ 
θαιύηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηξόπν ηελ αληηζηνηρία. 

 
Ρα ηκήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ζύζηεκα ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο (θεληξηθή κνλάδα, νζόλε, 

πιεθηξνιόγην θαη πνληίθη) λα πξνέξρνληαη από ηελ ίδηα θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία πνπ ζα 

αλαγξάθεηαη εκθαλώο πάλσ ζ’ απηά θαη ζηα θηβώηηα όπνπ ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα. 
 

Ν πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη από θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO 
9001 ή ηζνδύλακν.  

 
Νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά ISO 9001: 2015, ISO 

14001:2015 θαη ISO 27001:2013 ή ηζνδύλακα θαη ζα πξέπεη επίζεο λα παξέρνπλ ππεξεζία Help 

Desk (βιαβνιεπηηθό θέληξν) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηειεθσληθή βνήζεηα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
ηερληθήο ππνζηήξημεο. Νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζπλεξγάηεο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα ην απνδεηθλύνπλ πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθό έγγξαθν. 
 

 

 
 

 

ΞΗΛΑΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ ΘΑΗ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ 

 
α/α 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
Τπνρξεσηηθή 

Απαίηεζε 

Απάληεζε 

Πξνζθέξνληα 
Παξαπνκπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 
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ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΡΩΛ ΞΗΛΑΘΩΛ 

 

Οη πίλαθεο αλαιπηηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ αθνινπζνύλ ζα ζπκπιεξσζνύλ από ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

Δπεμήγεζε ησλ ζηειώλ ησλ πηλάθσλ: 

 

α) Πηήιε α/α : 

ηελ ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ν αύμσλ αξηζκόο θαηά θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ επόκελε ζηήιε. 

 

β) Πηήιε Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο : 

ηελ ζηήιε απηή πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί όξνη, ππνρξεώζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα δνζνύλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

 

γ) Πηήιε πνρξεσηηθή Απαίηεζε : 

ηελ ζηήιε απηή έρνπλ ζπκπιεξσζεί: 

Ζ ιέμε «ΛΑΗ», πνπ ζεκαίλεη όηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή ή 

αλαιπηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθήο. 

 

δ) Πηήιε Απάληεζε Ξξνζθέξνληα :  

ηελ ζηήιε απηή ζεκεηώλεηαη ε απάληεζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ έρεη ηελ κνξθή: 

«ΛΑΗ / ΟΥΗ» ή αλαιπηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή πεξηγξαθή, αλάινγα κε ην πεξηερόκελν ηνπ πεδίνπ ηεο 

ππνρξεσηηθή απαίηεζεο. 

 

ε) Πηήιε Ξαξαπνκπή : 

ηε ζηήιε απηή ζα αλαγξαθεί ν αύμσλ αξηζκόο, ζειίδα θαη ζηίρνο ηερληθνύ εγρεηξηδίνπ, εγγξάθνπ ή 

δεκνζηεύκαηνο κε ην νπνίν ππνζηεξίδνληαη ζεκεησζείζεο πιεξνθνξίεο ζηηο πξνεγνύκελεο ζηήιεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό πξέπεη λα έρεη εληνπηζζεί, ππνγξακκηζζεί θαη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ηνπ 

θξηηεξίνπ ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ αλαθέξεηαη. 

 

Ρνλίδεηαη όηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε όια ηα ζεκεία ησλ πηλάθσλ θαη ε παξνρή όισλ 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη. Νη απαληήζεηο λα είλαη ζαθείο θαη ηππσκέλεο ή 

δαθηπινγξαθεκέλεο, ρσξίο δηνξζώζεηο θαη ζβεζίκαηα. 

Κε ζπκκόξθσζε κε ηνλ παξαπάλσ όξν ζπλεπάγεηαη ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
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α/α 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Τπνρξεσηηθή 

Απαίηεζε 

Απάληεζε 

Πξνζθέξνληα 
Παξαπνκπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Α ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΠΡΑΘΚΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

(WORKSTATION) 
   

Α1 ΓΔΛΗΘΑ    

Α1.1 ΠΟΟΣΖΣΑ (ηεκάρηα) 1   

Α1.2 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ΛΑΗ   

Α1.3 Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηεο θεληξηθήο κνλάδαο 
ζα δηαζέηεη δηαδηθηπαθό ηόπν γηα ηελ on-line 

ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γειαδή ζα δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα γηα ην πξνζθεξόκελν κνληέιν ην 

“θαηέβαζκα” (download) ησλ νδεγώλ (drivers), ησλ 

αλαβαζκίζεσλ BIOS, ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο, θιπ. 

ΛΑΗ   

Α1.4 Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα πξνέξρεηαη από δηεζλή 

θαηαζθεπαζηηθό νίθν ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, 

πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2008 (ή 
κεηαγελέζηεξν ηζνδύλακό ηνπ) 

ΛΑΗ   

Α1.5 Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα πξνέξρεηαη από δηεζλή 
θαηαζθεπαζηηθό νίθν ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, 

πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 14001:2008 (ή 

κεηαγελέζηεξν ηζνδύλακό ηνπ) 

ΛΑΗ   

Α1.6 Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα θέξεη από ην εξγνζηάζην ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνλ δηθό ηεο αξηζκό παξαγσγήο 

(model/part number), πνπ ζα πηζηνπνηείηαη κε βάζε 
ηα δηεζλή πξόηππα (ISO/IEC) όηη ζπκκνξθώλεηαη σο 

πξνο ηα επηηξεπηά από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε όξηα 
ειεθηξνκαγλεηηθώλ εθπνκπώλ ηύπνπ EMC (ή 

ηζνδύλακα) 

ΛΑΗ   

Α1.7 Σα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ηεο θεληξηθήο κνλάδαο 
ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνύληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή 

θαη ζα θέξνπλ ηνλ δηθό ηνπο αξηζκό 
εμαξηήκαηνο/αληαιιαθηηθνύ (part/spare number) 

ΛΑΗ   

Α1.8 Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα αλήθεη ζε κνληέιν παξαγσγήο 
πνπ πξννξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ρξήζε 
ζε επαγγεικαηηθό πεξηβάιινλ (businessoriented 
personal computer) 

NAI   

Α2 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΖΠ (CPU)    

Α2.1 Δπεμεξγαζηήο 64-bit ηνπιάρηζηνλ ή ηζνδύλακνο NAI   

Α2.2 Αξηζκόο ππξήλσλ (core)  8   

Α2.3 Αξηζκόο λεκάησλ εθηέιεζεο (threads) 8   

Α2.4 πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο (GHz) Βαζηθή/Turbo 3,0/4.7   

Α2.5 Μλήκε Cache  Δπεμεξγαζηή(MB)  12   

Α2.6 Ο επεμεξγαζηήο (CPU) ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν 
ειεγθηή κλήκεο  

ΝΑΗ   

Α2.7 Τπνζηεξηδόκελα θαλάιηα κλήκεο   2   

Α2.8 Τπνζηεξηδόκελνο ηύπνο κλήκεο (RAM) DDR4   

Α2.9 Ζ εκεξνκελία έλαξμεο (launch date) δηάζεζεο ηνπ 
επεμεξγαζηή , από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ, ζα είλαη 
ηνπ έηνπο 2019. 

ΝΑΗ   

Α3 ΚΖΡΟΗΘΉ    
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Α3.1 Να είλαη ζπκβαηή κε ηνλ πξνζθεξόκελν 
επεμεξγαζηή θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

NAI   

Α3.2 Θα δηαζέηεη ππνδνρέο γηα θάξηα επέθηαζεο PCIeX16  1   

Α3.3 Θα δηαζέηεη ππνδνρέο γηα θάξηα επέθηαζεο PCI  1   

Α3.4 Θα δηαζέηεη ππνδνρέο γηα θάξηα επέθηαζεο PCIeX4  2   

Α3.5 Γηαύινπο απνζήθεπζεο (Storage Interface) 
SATA6Gbit/s / Μ.2 

 4  / 1   

Α3.6 Τπνδνρέο κλήκεο / Τπνζηεξηδόκελε κλήκε (GB)  4 / 128   

Α3.7 Θαηά ηελ παξάδνζε δύν ηνπιάρηζηνλ ππνδνρέο 
κλήκεο λα είλαη ειεύζεξεο. 

NAI   

Α3.8 Δλζύξκαην δίθηπν 10/100/1000 Mbps Auto-sense NAI   

Α3.9 Τπνζύζηεκα ήρνπ πςειήο πνηόηεηαο NAI   

Α3.10 Τπνζηήξημε PS/2 NAI   

Α3.11 Τπνζηήξημε Serial Port NAI   

Α4 ΚΤΡΙΑ ΜΝΗΜΗ    

Α4.1 Κέγεζνο κλήκεο (GB)  32   

Α4.2 Σύπνο κλήκεο DDR4 NAI   

Α4.3 Βαζηθή ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο (MHz)  2666   

Α5 ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ    

Α5.1 Κέγεζνο  κλήκεο (GB)  5   

Α5.2 Σύπνο κλήκεο  GDDR5 NAI   

Α5.3 Memory Bus 160 Bit   

Α5.4 Αλάιπζε ζηα 60 Hz  5.120 x 2.880   

Α5.5 Έμνδνη Γξαθηθώλ  4x DisplayPort   

Α6 ΜΟΝΑΔΕ ΔΙΚΩΝ    

Α6.1 Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα θέξεη δίζθν ηύπνπ 
M.2,PCIe,NVMe νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο 

 512 GB   

Α6.2 Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα θέξεη θαη δεύηεξν δίζθν HDD 
SATA III, 5.400 rpm, 3.5-inch, νλνκαζηηθήο 
ρσξεηηθόηεηαο. 

 4000 GB   

Α6.3 Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα θέξεη νδεγό DVD–RW 
(SATA) 

ΝΑΗ 
  

Α6.4 Δλζσκαησκέλνο media card reader ΝΑΗ   

Α7 ΘΤΡΕ  Ι/Ο    

Α7.1 RJ – 45 / UTP  NAI   

Α7.2 USB 3.1  κπξνζηά/πίζσ  1 / 4   

Α7.3 USB 3.1 Type C Gen2 κπξνζηά  1   

Α7.4 USB 2.0 κπξνζηά/πίζσ  2 / 2   

Α7.5 Headset ή microphone κπξνζηά 1   

Α7.6 Line-out ή headphone πίζσ 1   

Α7.7 Θύξεο PS/2    

Α7.8 Serial    

Α8 ΓΗΑΦΝΟΑ    

Α8.1 Ο ηύπνο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζα είλαη ηύπνπ 
«Tower» θαη ζα έρεη από ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ΝΑΗ   
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πξνδηαγξαθή επηδαπέδηαο ηνπνζέηεζεο. 

Α8.2 Ζ κνλάδα ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο θαη 
ρξήζεο ελόο δίζθνπ 2,5 ηληζώλ  

 1   

Α8.3 Ζ κνλάδα ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο θαη 
ρξήζεο ελόο δίζθνπ 3,5 ηληζώλ  

 1   

Α8.4 Ζ ηζρύο ηξνθνδνηηθνύ λα εμαζθαιίδεη ηελ 
απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πιήξε 
ζύλζεζε ηνπ 

ΝΑΗ   

Α8.5 Σν ηξνθνδνηηθό ζα δηαζέηεη ελεξγή δηόξζσζε 
ζπληειεζηή ηζρύνο (Active PFC) 

ΝΑΗ   

Α8.6 Σν ηξνθνδνηηθό ζα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 80 PLUS 
Gold ή αλώηεξε. 

ΝΑΗ   

Α8.7 Ηζρύο Σξνθνδνηηθνύ  460W   

Α8.8 Ζ κνλάδα ζα δηαζέηεη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο : 
Trusted Platform Module 2.0. 

ΝΑΗ   

Α8.9 Θα ζπλνδεύεηαη από πιεθηξνιόγην 102 / 104 
πιήθηξσλ, ηύπνπ (δηάηαμεο πιήθηξσλ) ‘QWERTY…’ 
κε κόληκε απνηύπσζε ησλ Διιεληθώλ θαη Λαηηληθώλ 
ραξαθηήξσλ ζηα πιήθηξα  κε ζύλδεζε USB ηνπ 
ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ Ζ/Τ. 

ΝΑΗ   

Α8.10 Θα ζπλνδεύεηαη από πνληίθη νπηηθό ,δύν πιήθηξσλ 
κε «ξνδέια» θαη κε ζύλδεζε USB ηνπ ηδίνπ 
θαηαζθεπαζηή κε ηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ Ζ/Τ. 

ΝΑΗ   

Α8.11 Σν ζύζηεκα Ζ/Τ ζα δηαζέηεη ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. 
Σν έηδνο αδεηνδόηεζεο (licensing) ζα πξέπεη λα 
θαιύπηεη ηελ θεληξηθή κνλάδα ζέ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δσήο ηεο. 

Διιεληθά MS 
Windows 

Professional 10, 
64bit 

  

Α8.12 Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ζα είλαη πξνεγθαηεζηεκέλν 
ζηνλ δίζθν. Θα πξνζθέξεηαη ζε κέζν 
απνθαηάζηαζεο ή ελαιιαθηηθά ζα δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ από ηνλ δηαδηθηπαθό 
ηόπν (web-site)ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΝΑΗ   

Α8.13 ηε ζπζθεπαζία ηεο ε θεληξηθή κνλάδα ζα 
ζπλνδεύεηαη από: 
(α) όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκό 
(θαιώδηα ηξνθνδνζίαο, θιπ.) πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 
(β) ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (ινγηζκηθό εγθαηάζηαζεο νδεγώλ, 
εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 

ΝΑΗ   

Α8.14 πκπιεξσκαηηθά ζα πεξηιακβάλεηαη έλα πνιύπξηδν 
ηύπνπ ζνύθν (Schuko) πνπ ζα πξνέξρεηαη 
ππνρξεσηηθά από επώλπκν δηεζλή θαηαζθεπαζηηθό 
νίθν ειεθηξηθώλ εηδώλ, κε κήθνο θαισδίνπ 
ηνπιάρηζηνλ 1,50m θαη κέγηζην ππνζηεξηδόκελν 
θνξηίν 3KW (230V). 
Θα έρεη δπλαηόηεηα αλάξηεζεο ζε ηνίρν, ζα δηαζέηεη 
κία πξίδα κε έμνδν 90 κνηξώλ (γηα ζύλδεζε 
κεηαζρεκαηηζηώλ) θαη ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ πξηδώλ κε 
έμνδν ζε γσλία 45 κνηξώλ, ώζηε λα κπνξνύλ 
ηαπηόρξνλα λα πιεξσζνύλ όιεο νη ππνδνρέο (αθόκε 
θαη κε ρξήζε θηο ζνύθν πιάγηαο εμόδνπ). Σν 
πνιύπξηδν ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ηύπνπ CE θαη 
ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ 
από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ (ελαιιαθηηθά ζα 
πεξηιακβάλεηαη πνιύπξηδν ηζνδύλακσλ ή αλώηεξσλ 
ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ) 

ΝΑΗ   
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Α8.15 πκπιεξσκαηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη δύν θαιώδηα 
δηθηύνπ Patch Cat5e βηνκεραληθά ηεξκαηηζκέλα ζε 
θηο RJ- 45, κήθνπο 2 θαη 5 κέηξσλ αληίζηνηρα 

ΝΑΗ   

Α8.16 πκπιεξσκαηηθά ζα πεξηιακβάλεηαη θαη έλα 
θαιώδην ηύπνπ SATA θαηάιιειν γηα ηελ ζύλδεζε 
επηπιένλ δίζθσλ (2.5’’ ή 3.5’’) ζην ζύζηεκα. 

ΝΑΗ   

Α9 ΕΓΓΤΗΗ    

Α9.1 Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε από 
ηνλ θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, δειαδή ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε 
εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ 
αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
επηζθεπή ηεο (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή ηελ 
παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη επηζηξνθή 
ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα 
πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ 
πξντόληνο 

ΝΑΗ   

Α9.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Α9.1  5 έηε   

 
 
 
 
α/α 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
Τπνρξεσηηθή 

Απαίηεζε 

Απάληεζε 

Πξνζθέξνληα 
Παξαπνκπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Β ΟΘΟΝΗ  ΓΙΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΠΡΑΘΚΝ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ (WORKSTATION) 
   

Β1 ΓΔΛΗΘΑ    

Β1.1 Πνζόηεηα 1   

Β1.2 Να αλαγξάθεηε ην Μνληέιν θαη ν Καηαζθεπαζηήο, 
ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ 
Ζ/Τ ηνπ είδνπο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα Α. 

ΝΑΗ   

Β1.3 Ζ ζπζθεπή ζα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε TCO, 
CE,EPEAT, RoHS 

NAI   

Β1.4 Ζ ζπζθεπή ζα δηαζέηεη ζπκβαηόηεηα κε ην πξόηππν 
Energy Star 

ΝΑΗ   

Β1.5 Θα ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα 
θαη πιηθά ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη απαξαίηεηα από: α) έλα θαιώδην 
ηξνθνδνζίαο, β) έλα θαιώδην ζύλδεζεο ηύπνπ 
DisplayPort     

ΝΑΗ   

Β2 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ    

Β2.1 Σύπνο Panel IPS   

Β2.2 Αληηζακβσηηθή επηθάλεηα ΝΑΗ   

Β2.3 ύζηεκα νπίζζηνπ θσηηζκνύ LED   

Β2.4 Γηαγώληνο  27΄΄(ίληζεο) ή 

68,47 cm 
  

Β2.5 Μέγηζηε πξνθαζνξηζκέλε αλάιπζε 
3.840 x 2.160 ζηα 60 Hz 

ΝΑΗ 
  

Β2.6 Φσηεηλόηεηα (ηππηθή)  350 cd / m²   
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Β2.7 Αληίζεζε (ηππηθή)  1300 : 1   

Β2.8 Γσλία νξηδόληηαο / θάζεηεο ζέαζεο  178 / 178   

Β2.9 Υξόλνο απόθξηζεο   8ms γκρι σε γκρι 

σε κανονική 

λειτοσργία 
  

Β2.10 Πεξηζηξνθή (swivel range)  ± 45   

Β2.11 Δύξνο θάζεηεο θιίζεο (tilt range)  -5
o 
έως 21

ο
   

Β2.12 Δύξνο ξύζκηζεο ύςνπο (ρηι.)  130   

Β2.13 Πεξηζηξνθή γύξσ από άμνλα (pivot rotation) ΝΑΙ   

Β2.14 Δγγύεζε Zero Bright Pixel ΝΑΙ   

Β2.15 Φεθηαθή είζνδνο (USB Type-C) ΝΑΙ   

Β2.16 Φεθηαθή είζνδνο (Display Port) ΝΑΙ   

Β2.17 Φεθηαθή είζνδνο (HDMI) ΝΑΙ   

Β2.18 Δξγνλνκηθή ζρεδίαζε θαη βάζε ΝΑΗ   

Β2.19 Δλζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθό ΝΑΗ   

Β2.20 Δλζσκαησκέλεο Θύξεο USB 3.0  3   

Β2.21 Δλζσκαησκέλεο Θύξεο USB Type-C    

Β3 ΕΓΓΤΗΗ     

Β3.1 Ζ νζόλε ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, δειαδή ν 
θαηαζθεπαζηήο, ή ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε 
εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ 
αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
επηζθεπή ηεο (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή ηελ 
παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη επηζηξνθή 
ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). ε 
πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα 
πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ 
πξντόληνο 

ΝΑΗ 

  

Β3.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Β3.1  5 έηε   
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α/α 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Τπνρξεσηηθή 

Απαίηεζε 

Απάληεζε 

Πξνζθέξνληα 
Παξαπνκπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Γ ΠΠΡΖΚΑ ΦΝΟΖΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΞΝΙΝΓΗΠΡΖ (LAPTOP)  
   

Γ1 ΓΔΛΗΘΑ    

Γ1.1 ΠΟΟΣΖΣΑ (ηεκάρηα) 5   

Γ1.2 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ΛΑΗ   

Γ1.3 Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ θνξεηνύ 
ζπζηήκαηνο  ζα δηαζέηεη δηαδηθηπαθό ηόπν γηα ηελ 

on-line ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γειαδή ζα 
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα ην πξνζθεξόκελν κνληέιν 

ην “θαηέβαζκα” (download) ησλ νδεγώλ (drivers), 

ησλ αλαβαζκίζεσλ BIOS, ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο, 
θιπ. 

ΛΑΗ   

Γ1.4 Σν ζύζηεκα ζα πξνέξρεηαη από δηεζλή 

θαηαζθεπαζηηθό νίθν ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, 
πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2008 (ή 

κεηαγελέζηεξν ηζνδύλακό ηνπ) 

ΛΑΗ   

Γ1.5 Σν ζύζηεκα ζα πξνέξρεηαη από δηεζλή 

θαηαζθεπαζηηθό νίθν ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, 

πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 14001:2008 (ή 
κεηαγελέζηεξν ηζνδύλακό ηνπ) 

ΛΑΗ   

Γ1.6 Θα θέξεη από ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνλ 

δηθό ηεο αξηζκό παξαγσγήο (model/part number), 
πνπ ζα πηζηνπνηείηαη κε βάζε 

ηα δηεζλή πξόηππα (ISO/IEC) όηη ζπκκνξθώλεηαη σο 
πξνο ηα επηηξεπηά από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε όξηα 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ εθπνκπώλ ηύπνπ EMC (ή 
ηζνδύλακα) 

ΛΑΗ   

Γ1.7 Θα αλήθεη ζε κνληέιν παξαγσγήο πνπ πξννξίδεηαη 
από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ρξήζε ζε επαγγεικαηηθό 
πεξηβάιινλ (business laptop) 

NAI   

Γ2 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΖΠ (CPU)    

Γ2.1 Δπεμεξγαζηήο 64-bit ηνπιάρηζηνλ ή ηζνδύλακνο NAI   

Γ2.2 Αξηζκόο ππξήλσλ (core)     

Γ2.3 Αξηζκόο λεκάησλ εθηέιεζεο (threads)    

Γ2.4 Βαζηθή πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο (GHz)  Ghz   

Γ2.5 Κέγηζηε πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο (GHz) Ghz   

Γ2.6 Τπνζηεξηδόκελνο ηύπνο κλήκεο (RAM) DDR4   

Γ2.7 Ζ εκεξνκελία έλαξμεο (launch date) δηάζεζεο ηνπ 
επεμεξγαζηή , από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ, ζα είλαη 
ηνπ έηνπο 2019 ή κεηαγελέζηεξε. 

ΝΑΗ   

Γ2.8 Δλζσκαησκέλα Γξαθηθά ΝΑΗ   

Γ3 ΓΗΑΘΟΗΡΖ ΘΑΟΡΑ ΓΟΑΦΗΘΩΛ    

Γ3.1 Κέγεζνο  κλήκεο (GB)    

Γ3.2 Σύπνο κλήκεο  GDDR5 ΝΑΗ   

Γ3.3 Memory Interface 128-bit   

Γ3.4 Memory Bandwidth (Gbps)    
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Γ3.5 Μέγηζηε Αλάιπζε Δμσηεξηθήο Οζόλεο 4096 x 2304   

Γ4 ΝΘΝΛΖ    

Γ4.1 Σν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη νζόλε νλνκαζηηθήο 
δηαγώληνπ ζε ίληζεο 

 15,6   

Γ4.2 Σερλνινγία νζόλεο LED Anti-Glare   

Γ4.3 Αλάιπζε νζόλεο ζε pixels  1920 x 1080   

Γ5 ΚΤΡΙΑ ΜΝΗΜΗ    

Γ5.1 Κέγεζνο κλήκεο (GB)  16   

Γ5.2 Σύπνο κλήκεο DDR4 NAI   

Γ5.3 Βαζηθή ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο (MHz)  2666   

Γ5.4 Τπνδνρέο κλήκεο / Τπνζηεξηδόκελε κλήκε (GB)  2/ 32   

Γ5.5 Ζ πξνζθεξόκελε κλήκε λα θαιύπηεη κία ζέζε NAI   

Γ6 ΜΟΝΑΔΕ ΔΙΚΩΝ    

Γ6.1 Σν ζύζηεκα ζα θέξεη δίζθν M.2 SSD PCIe 
νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο 

 256 GB   

Γ6.2 Γεύηεξνο ελζσκαησκέλνο δίζθνο HDD  1000 GB   

Γ7 ΘΤΡΕ  Ι/Ο    

Γ7.1 RJ45 Gigabyte Ethernet  1   

Γ7.2 USB 3.1  Gen 1  3   

Γ7.3 USB 3.1 Gen 2 Type-C  1   

Γ7.4 Audio Universal Jack ζύξα ΝΑΗ   

Γ7.5 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac ΛΑΗ   

Γ7.6 HDMI ηνπιάρηζηνλ 1,4b  1   

Γ7.7 Bluetooth έθδνζε 5.0 ΛΑΗ   

Γ7.8 Αλαγλώζηεο micro-SD θαξηώλ ΛΑΗ   

Γ7.9 Αλαγλώζηεο δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ 
(Fingerprint reader) 

ΛΑΗ   

Γ7.10 Πιεθηξνιόγην κε νπίζζην θσηηζκό ΛΑΗ   

Γ8 ΘΑΚΔΟΑ-ΖΣΔΗΑ-ΚΗΘΟΝΦΩΛΝ    

Γ8.1 Σν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα : θάκεξα, 
ζηεξενθσληθά ερεία θαη κηθξόθσλν. 

ΛΑΗ   

Γ9 ΓΗΑΦΝΟΑ    

Γ9.1 Σν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη κπαηαξία ηόλησλ ιηζίνπ 4 
θειηώλ κε νλνκαζηηθή ρσξεηηθόηεηα 

 68 WHr   

Γ9.2 Ο θνξεηόο  Ζ/Τ ζα δηαζέηεη ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Σν 
έηδνο αδεηνδόηεζεο (licensing) ζα πξέπεη λα 
θαιύπηεη ην θνξεηό ζύζηεκα ζέ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δσήο ηνπ. 

Διιεληθά MS 
Windows 

Professional 10, 
64bit 

  

Γ9.3 Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ζα είλαη πξνεγθαηεζηεκέλν 
ζηνλ δίζθν. Θα πξνζθέξεηαη ζε κέζν 
απνθαηάζηαζεο ή ελαιιαθηηθά ζα δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ απν ηνλ δηαδηθηπαθό 
ηόπν (web-site)ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΝΑΗ   

Γ9.4 Σν θνξεηό ζύζηεκα ζα ζπλνδεύεηαη: 
(α) από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκό (θαιώδηα, ηξνθνδνηηθό, κπαηαξία, θιπ.) 
πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο 
(β) από ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 

ΝΑΗ   
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θαηαζθεπαζηήο (ινγηζκηθό εγθαηάζηαζεο νδεγώλ, 
εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 
(γ) από κία ηζάληα κεηαθνξάο από πιηθό πςειήο 
αληνρήο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή, θαηάιιειε γηα ην 
κέγεζνο ηνπ θνξεηνύ ζπζηήκαηνο 

Γ10 ΕΓΓΤΗΗ    

Γ10.1 Σν θνξεηό ζύζηεκα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε 
από ηνλ θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, 
δειαδή ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε 
εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη 
ππεύζπλνο ώζηε εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο 
κέξαο από ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη 
γηα ηελ επηζθεπή ηνπ (κε επηηόπνπ επίζθεςε 
ηερληθνύ ή ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε 
θαη επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν 
παξαιαβήο).ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη 
αδύλαηε, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή 
αληηθαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο 

ΝΑΗ   

Γ10.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Γ10.1  3 έηε   

 
 
 
 

α/α 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Τπνρξεσηηθή 

Απαίηεζε 

Απάληεζε 

Πξνζθέξνληα 
Παξαπνκπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Γ ΠΠΡΖΚΑ ΦΝΟΖΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 
ΞΝΙΝΓΗΠΡΖ (TABLET)  

   

Γ1 ΓΔΛΗΘΑ    

Γ1.1 ΠΟΟΣΖΣΑ (ηεκάρηα) 2   

Γ1.2 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ΛΑΗ   

Γ2 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΖΠ (CPU)    

Γ2.1 Αξηζκόο ππξήλσλ (core)  8   

Γ2.2 Σαρύηεηα Δπεμεξγαζηή (GHz)   1.7   

Γ3 ΝΘΝΛΖ    

Γ3.1 Σν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη νζόλε νλνκαζηηθήο 
δηαγώληνπ ζε ίληζεο 

 10,5   

Γ3.2 Σύπνο νζόλεο Super AMOLED   

Γ3.3 Αλάιπζε νζόλεο ζε pixels  2560X1600   

Γ4 ΜΝΗΜΗ    

Γ4.1 Κέγεζνο κλήκεο  RAM(GB)  4   

Γ4.2 Δζσηεξηθή κλήκε  (GB)  64   

Γ4.3 Δπέθηαζε κλήκεο κε θάξηα micro SD ΛΑΗ   

Γ4.4 Μέγηζην κέγεζνο επέθηαζεο κλήκεο(GB)  512   

Γ5 ΚΑΜΕΡΑ    

Γ5.1 Δκπξόζζηα θαη νπίζζηα (θύξηα) θάκεξα ΝΑΗ   

Γ5.2 Διάρηζηε αλάιπζε νπίζζηαο (θύξηαο) θάκεξαο   13 MP   
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Γ5.3 Οπίζζηα (θύξηα) Κάκεξα - Απηόκαηε Δζηίαζε ΝΑΗ   

Γ5.4 Διάρηζηε αλάιπζε εκπξόζζηαο θάκεξαο  8 MP   

Γ5.5 Αλάιπζεο εγγξαθήο βίληεν ηνπιάρηζηνλ UHD 4K (3840 x 
2160) @30fps 

  

Γ6 ΗΥΟ    

Γ6.1 Ζρεία ΝΑΗ   

Γ7 ΘΤΡΕ  Ι/Ο    

Γ7.1 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz θαη 5.0 Ghz) ΝΑΗ   

Γ7.2 Bluetooth έθδνζε 5.0 ΛΑΗ   

Γ7.3 USB 3.1 ΛΑΗ   

Γ8 ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ    

Γ8.1 Android 9 ή λεόηεξν ΝΑΗ   

Γ9 ΓΗΑΦΝΟΑ    

Γ9.1 Σν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη κπαηαξία κε 
ρσξεηηθόπεηα 

 7040 mAh   

Γ9.2 Δλζσκαησκέλνο δέθηεο GPS, GLONASS, Beidou, 
Galileo 

ΝΑΗ   

Γ9.3 Αηζζεηήξαο Δπηηάρπλζεο, Αηζζεηήξαο Γαθηπιηθνύ 
Απνηππώκαηνο, Γπξνζθνπηθόο Αηζζεηήξαο, 
Γεσκαγλεηηθόο Αηζζεηήξαο, Αηζζεηήξαο Hall, 
Αηζζεηήξαο Φσηηζκνύ RGB. 

ΝΑΗ   

Γ9.4 Σν θνξεηό ζύζηεκα ζα ζπλνδεύεηαη: 
(α) από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκό (θαιώδηα, ηξνθνδνηηθό, κπαηαξία, 
θιπ.) πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο 
(β) από ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 
(γ) από κία ζήθε πξνζηαζίαο ηνπ ηδίνπ 
θαηαζθεπαζηή κε ην θνξεηό  ζύζηεκα. 

ΝΑΗ   

Γ10 ΕΓΓΤΗΗ    

Γ10.1 Σν θνξεηό ζύζηεκα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε 
από ηνλ θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, 
δειαδή ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε 
εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη 
ππεύζπλνο ώζηε εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο 
κέξαο από ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα 
κεξηκλήζεη γηα ηελ επηζθεπή ηνπ (κε επηηόπνπ 
επίζθεςε ηερληθνύ ή ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, 
επηδηόξζσζε θαη επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην 
ζεκείν παξαιαβήο). ε πεξίπησζε πνπ ε 
επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη 
γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο 

ΝΑΗ   

Γ10.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Γ10.1  2 έηε   
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α/α 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Τπνρξεσηηθή 

Απαίηεζε 

Απάληεζε 

Πξνζθέξνληα 
Παξαπνκπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Δ ΔΓΣΟΩΚΝ ΞΝΙΚΖΣΑΛΖΚΑ LASER    

Δ1 ΓΔΛΗΘΑ    

Δ1.1 ΠΟΟΣΖΣΑ (ηεκάρηα) 1   

Δ1.2 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ΛΑΗ   

Δ1.3 Πηζηνπνίεζε   CE, Energy Star ΝΑΗ   

Δ2 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ    

Δ2.1 Σερλνινγία Δθηύπσζεο Laser   

Δ2.2 Μέγεζνο ειίδαο Α4 ΝΑΗ   

Δ2.3 Σύπνο Δθηύπσζεο ΔΓΥΡΧΜΖ   

Δ2.4 Αλάιπζε Δθηύπσζεο ηνπιάρηζηνλ 600Υ600 dpi ΝΑΗ   

Δ2.5 Σαρύηεηα εθηύπσζεο ≥23 ζει./ιεπηό   

Δ2.6 Μέγηζηνο Μεληαίνο Κύθινο Δξγαζηώλ ≥ 75000 ζειίδεο   

Δ2.7 Αλάιπζε ζάξσζεο 1200 x 600 dpi   

Δ2.8 πλδεζηκόηεηα USB 2.0, LAN 
Ethernet 

10/100/1000, Wi-
Fi: 802.11 b/g/n 

  

Δ2.9 Δλζσκαησκέλε Μλήκε ≥1024 MB   

Δ2.10 Απηόκαηνο ηξνθνδόηεο εγγξάθσλ (ADF) ≥50 θύιισλ   

Δ2.11 Τπνζηήξημε FAX ΝΑΗ   

Δ3 ΓΗΑΦΝΟΑ    

Δ3.1 Σν ζύζηεκα ζα ζπλνδεύεηαη: 
(α) από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκό (θαιώδηα θιπ) πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο 
(β) από ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 

ΝΑΗ   

Δ4 ΕΓΓΤΗΗ    

Δ4.1 Σν ζύζηεκα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, δειαδή ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε 
εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ 
αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
επηζθεπή ηνπ (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή 
ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη 
επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα 
πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε 
ηνπ πξντόληνο 

ΝΑΗ   

Δ4.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Δ4.1  1έηε   
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α/α 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Τπνρξεσηηθή 

Απαίηεζε 

Απάληεζε 

Πξνζθέξνληα 
Παξαπνκπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

ΠΡ ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ (PROJECTOR)    

ΠΡ1 ΓΔΛΗΘΑ    

Σ1.1 ΠΟΟΣΖΣΑ (ηεκάρηα) 1   

Σ1.2 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ΛΑΗ   

Σ1.3 Πηζηνπνίεζε   CE, Energy Star ΝΑΗ   

ΠΡ2 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ    

Σ2.1 Σερλνινγηα Πξνβνιήο 3LCD    

Σ2.2 Φπζηθή Αλάιπζε Σνπιάρηζηνλ 
1920 x 1080 

  

Σ2.3 Φσηεηλόηεηα  Σνπιάρηζηνλ 
3200 Ansi 
Lumens 

  

Σ2.4 Αληίζεζε Σνπιάρηζηνλ  
10000 :1  

  

Σ2.5 WiFi  ΝΑΗ   

Σ2.6 Τπνζηήξημε NFC ΝΑΗ   

Σ2.7 πλδεζηκόηεηα Analog Audio, 
Composite Video, 
HDMI, MHL, 
NFC, USB, VGA 

  

Σ2.8 Βάξνο Σν πνιύ 1,8 kg   

Σ2.9 Γηαζηάζεηο  Σν πνιύ 11.8" x 
2.1" x 8.4" (W x H 
x D) 

  

ΠΡ3 ΓΗΑΦΝΟΑ    

Σ3.1 Σν ζύζηεκα ζα ζπλνδεύεηαη: 
(α) από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκό (θαιώδηα θιπ) πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο 
(β) από ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 

ΝΑΗ   

ΠΡ4 ΕΓΓΤΗΗ    

Σ4.1 Σν ζύζηεκα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, δειαδή ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε 
εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ 
αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
επηζθεπή ηνπ (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή 
ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη 
επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα 
πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε 
ηνπ πξντόληνο 

ΝΑΗ   

Σ4.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Σ4.1  5 έηε   

Σ4.3 Γηάξθεηα δσήο ιπρλίαο  7.000 ώξεο   
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α/α 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
Τπνρξεσηηθή 

Απαίηεζε 

Απάληεζε 

Πξνζθέξνληα 
Παξαπνκπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Ε ΘΝΞΡΗΘΝ (TRIMMER) ΠΣΔΓΗΩΛ    

Ε1 ΓΔΛΗΘΑ    

Ε1.1 ΠΟΟΣΖΣΑ (ηεκάρηα) 1   

Ε1.2 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ΛΑΗ   

Ε2 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ    

Ε2.1 Γηάζηαζε Κνπήο Σνπιάρηζηνλ 
1300mm 

  

Ε2.2 Πάρνο Κνπήο Σνπιάρηζηνλ 
2mm 

  

Ε2.3 Υσξεηηθόηεηα Κνπήο (Α4 / 80 g/sm) Σνπιάρηζηνλ  20 
θύιια 

  

Ε3 ΓΗΑΦΝΟΑ    

Ε3.1 Σν ζύζηεκα ζα ζπλνδεύεηαη: 
(α) από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκό (θαιώδηα θιπ.) πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο 
(β) από ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 
(γ) από ηελ ζπκβαηή βάζε ηνπνζέηεζεο (stand) 
ηνπ θνπηηθνύ κεραλήκαηνο 

ΝΑΗ   

Ε4 ΕΓΓΤΗΗ    

Ε4.1 Σν ζύζηεκα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, δειαδή ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε 
εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ 
αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
επηζθεπή ηνπ (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή 
ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη 
επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα 
πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε 
ηνπ πξντόληνο 

ΝΑΗ   

Ε4.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Ε4.1  1έηε   
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α/α 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Τπνρξεσηηθή 
Απαίηεζε 

Απάληεζε 
Πξνζθέξνληα 

Παξαπνκπή 

(β) (γ) (δ) (ε) 

Ζ Plotter 24’’ (A1)    

Ζ1 ΓΔΛΗΘΑ    

Ζ1.1 ΠΟΟΣΖΣΑ (ηεκάρηα) 1   

Ζ1.2 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ΛΑΗ   

Ζ1.3 Πηζηνπνίεζε   CE, Energy Star ΝΑΗ   

Ζ2 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ    

Ζ2.1 Λεηηνπξγίεο Δθηύπσζε, 
Αληηγξαθή, 
άξσζε 

  

Ζ2.2  Πνηόηεηα εθηύπσζεο (βέιηηζηε)   Color:  2400 x 
1200 optimized 
dpi. 

  

Ζ2.3 Αξηζκόο δνρείσλ κειαληνύ. 4 (cyan, 
magenta, yellow, 
matte black). 

  

Ζ2.4 Με εθηππώζηκε πεξηνρή (θνπή θύιινπ).  5x5x5x5 mm   

Ζ2.5  Σαρύηεηα γξακκηθήο ζάξσζεο:   1.5 in/sec 
(color, 200 dpi)   

 4.5 in/sec 
(grayscale, 200 
dpi) 

  

Ζ2.6 Αλάιπζε ζάξσζε   600 dpi   

Ζ2.7 Μέγηζην κέγεζνο ζάξσζεο. Σνπιάρηζηνλ 610 
mm x 2.77 m 

  

Ζ2.8 Διάρηζην κέγεζνο ζάξσζεο. Σνπιάρηζηνλ 203 
x 127 mm

  

Ζ2.9  Μλήκε    1GB   

Ζ2.10 πλδεζηκόηεηα Gigabit Ethernet , 
Wi-Fi,  USB 2.0. 

  

Ζ3 ΓΗΑΦΝΟΑ    

Ζ3.1 Σν ζύζηεκα ζα ζπλνδεύεηαη: 
(α) από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκό (θαιώδηα θιπ) πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο 
(β) από ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 

ΝΑΗ   

Ζ4 ΕΓΓΤΗΗ    

Ζ4.1 Σν ζύζηεκα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, δειαδή ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε 
εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ 
αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
επηζθεπή ηνπ (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή 

ΝΑΗ   
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ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη 
επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα 
πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε 
ηνπ πξντόληνο 

Ζ4.2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ηεο Ζ4.1  3έηε   

 
 
 

 10/06/2020 

Ο πληάμαο 

 
 

 
 

 

Κειάο Πέηξνο  
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

10/06/2020  

ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ 

Ζ Αλ. Πξντζηάκελε Σκήκαηνο 

Σερλνινγηώλ, Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληώλ  
 

 

Γαθειάδνπ Βαζηιηθή 
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

10/06/2020  

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 
Μ.Δ.Γ. 

Ζ Αλ. Πξντζηακέλε Γηεύζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο θαη 

Πιεξνθνξηθήο 

 

 
Γξόζνπ Γήκεηξα 

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 
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4.ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α Είδορ Ποσότητα 
Σιμή Μονάδαρ 

σωπίρ ΦΠΑ  
ςνολική Αξία σωπίρ ΦΠΑ 

1 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 
ΣΑΘΜΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
(WORKSTATION) 

1  
 

2 
ΟΘΟΝΖ  ΓΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΟΝΑΓΑ ΣΑΘΜΟΤ 
ΔΡΓΑΗΑ (WORKSTATION) 

1  
 

3 
ΤΣΖΜΑ ΦΟΡΖΣΟΤ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 
(LAPTOP) 

5  
 

4 
ΤΣΖΜΑ ΦΟΡΖΣΟΤ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 
(TABLET) 

2  
 

5 ΔΓΥΡΧΜΟ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ 
LASER 

1   

6 ΠΡΟΒΟΛΔΑ (PROJECTOR) 
1   

7 ΚΟΠΣΗΚΟ (TRIMMER) 
ΥΔΓΗΧΝ 

1   

8 Plotter 24’’ (A1) 
1   

ύνολο σωπίρ ΦΠΑ                                                                            

ΦΠΑ 24%  

ύνολο  

 
 

 

                                       Ο Πξνζθέξσλ 
 
 

                                           Τπνγξαθή εθπξνζώπνπ & 
                                             θξαγίδα εηαηξίαο 

 
 

 
 
 
 
 





1 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Σ ΄» 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 4 3 5 1 1 / 1 2 1 3 8 / 0 5 - 0 8 - 2 0 2 0 )  
 

ΣΤΠΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 
 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΓΖΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [6125] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Καπιάλε 7, Ισάλληλα 45444] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Αγγειηθή Μπαζνύλα] 
- Σειέθσλν: [26513 61332] 
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [ampasouna@ioannina.gr] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.ioannina.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 
[ 30213300-8 - ΔΠΙΣΡΑΠΔΕΙΟΙ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ ,  

30231000-7 - ΟΘΟΝΔ ΚΑΙ ΚΟΝΟΛΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ,  
30213100-6 - ΦΟΡΖΣΟΙ ΔΠΙΣΡΑΠΔΕΙΟΙ ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΔ ,  
30213200-7 - ΦΟΡΖΣΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΙΑΓΩΓΖ ΥΔΙΡΟΓΡΑΦΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΓΡΑΦΙΓΑ ,  
30120000-6 - ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΔ ΤΚΔΤΔ ΚΑΙ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΟΦΔΣ ,  
38652100-1 - ΜΖΥΑΝΔ ΠΡΟΒΟΛΖ ,  
30100000-0 - ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΓΡΑΦΔΙΟΤ, ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΖΘΔΙΔ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ, ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΚΑΙ ΔΠΙΠΛΑ ,  

30232140-7 - ΥΔΓΙΟΓΡΑΦΟΙ] 
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [6125] 
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [«ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΈΡΓΟ 
COPRODUCTION WITH NATURE FOR CITY TRANSITIONING, INNOVATION AND GOVERNANCE ΚΑΙ 
ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ «CONNECTING» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ HORIZON 2020] 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 

 





2 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ 
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 
Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 
Σειέθσλν: 
Ηι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ 
ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία 
επηρείξεζεiii; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθόηεηα, 
ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε 
ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε 
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία ή 
θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 
επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, 
ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά πεξίπησζε, 
θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο 
VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή 
ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 
επίζεκν θαηάινγνv: 
δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα 
θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 
πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
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βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 
θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα 
λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποvi; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε ή 
θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 
θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή 
θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ ηκεκάησλ γηα 
ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη 
πξνζθνξά. 

[   ] 

 
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο 
εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 
εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝvii  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα 
(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 
θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

 
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ 
παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  
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Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ 
απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ 
πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα 
ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο 
θνξείο. 
 
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  
(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε 
κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 
ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ:  
[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό 
κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα 
ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ 
παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii 
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix· 

 δσξνδνθίαx,xi· 

 απάηεxii· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxiii· 

 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiv· 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο βάξνο ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην νπνίν είλαη 
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα 
έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 
θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xvii 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii: 
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην 
απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 
θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ηκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
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εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xix 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxxi: [……] 

 
Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεώζεηο 
ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη 
απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ 
ΑΦΑΛΙΖ 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 
[……] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή 
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): xxiv 
[……][……][……] 

 
Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 
ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 
θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηοxxvi : 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή  

[] Ναη [] Όρη 
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ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 
ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 
ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 
απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvii  
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό επαγγεικαηηθό 
παξάπησκαxxviii; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο 
ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε 
απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα 
ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ 
παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία 
ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 
λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Όζνλ αθνξά ηα  
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 
αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο 
ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ 
είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxii, εθηόο εάλ : 
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε 
ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxiii. 
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 
Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: 
(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
 

 

                                                 
 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν 
απηψλ 
ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
iii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  
 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 
εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 
θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 
250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ 
εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 
iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 
v Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 
vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 
vii  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 
ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 
Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ 
κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
viii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε 
παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο.  
ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
x χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 
xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), 
«Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  
πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
xii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
xiii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα 
εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 
2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 
166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 
ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
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αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 
απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
xvi Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 
αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 
απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε 

επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  
xxii ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 
δεχηεξν εδάθην).  
xxiii εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 
παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ 
εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν 
απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ 
ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 
κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο 
ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
xxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xxv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
xxvi . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 
2016/7) 
xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 
παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
xxix Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
xxx Πξβι άξζξν 48. 
xxxi  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 
(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxxii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
xxxiii Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα 
λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  
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