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Προς: Ενδιαφερόμενους 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Α Ρ Ι Θ Μ.  09/2017 
 

Θέμα:  

Προκήρυξη  Ανοικτού Διαγωνισμού Ηλεκτρονικής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης 
τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: “ για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων και συστήματος 
διερμηνείας, για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017 ” 

 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

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

5. Το ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

6. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
7. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ». 

Άρτα,    25/ 05 /2017 

Αριθ. Πρωτ.: Φ23/2384 

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα 

Σάββας Απόστολος 

26810 50024            26810 76404 

asavvas@teiep.gr 

www.teiep.gr 
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8. Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

9. Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’) 

10. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007). 
11. Το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
12. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

13. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και 
ευθύνη», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012). 

14. Το Ν. 4013/2011, για τη σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014). 

16. Την με αριθμό 3/10.12.2012 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου 
(ΦΕΚ 28/ΥΟΔΔ/28.01.2013) και την αριθμ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη 
εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου. 

17. Την με αρ. πρωτ. Φ.3/894/14.02.2013 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ 
Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών Προέδρου και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων». 

18. Το με αριθμ. 11/17.05.2017 πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ: 
6ΛΘΣ4691ΟΙ-ΣΒΙ). 

19. Την με αρ. πρωτ. 346/25.04.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
ΨΟΞ4691ΟΙ-67Σ). 

20. Την με αρ. πρωτ. 402/17.05.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
7ΜΨ84691ΟΙ-ΒΦΟ). 

21. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 
Ανοικτό Διαγωνισμό Ηλεκτρονικής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης 

τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων και 

συστήματος διερμηνείας, για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 

1.  Προϋπολογισμός: 68.193,55 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 84.560,00 € με Φ.Π.Α. 
24%.  

2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για 40 ημέρες 
μετά. 
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3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το διάστημα υποβολής των 
προσφορών ορίζεται σε τουλάχιστον 22 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
στο ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης, γίνεται δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στο τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον 
Ελληνικό και στο Νομαρχιακό Τύπο. Τέλος, η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην 
Ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

4. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης είτε 
από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ είτε από το γραφείο προμηθειών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  
20/06/2017 Τρίτη 12:00 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20-06-2017, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 12.00. Μετά την παρεύλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 

δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της 

προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 

αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 

4155/2013 και το αρ. 8 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». Η 

αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις 

φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) 

κοινοπραξίες προμηθευτών, εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-

μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ΣΔΣ, δ) τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις και οι 

κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς ή αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από 

τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία 

για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από 

ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 

οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
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σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω 

διαδικασία: Οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους χρήστες διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TΑXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών. Οι χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 

την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) 

και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γεν. Δ/νσης Κρατικών 

Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: -είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, -είτε ένορκη βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ για τις δημόσιες 

συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 

δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους 

υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενης από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. 

Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση 

του λογαριασμού του.  

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή, στο 

Νομαρχιακό Τύπο τον ανάδοχο και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

         

 

 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραμματεία Προέδρου, Αν. Προέδρων. 
2. Τμήμα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και 

Αρχείου. 

3. Τμήμα Προμηθειών . 
 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
 
 
 

Ευριπίδης Γλαβάς 
Καθηγητής 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α ΄  

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΜΗΜΑ 1. : ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 12 ΟΡΓΑΝΑ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 44.000,00 € (χωρίς την αξία του 

Φ.Π.Α.), 54.560,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

CPV: 31710000-6 

ΤΜΗΜΑ  2 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΜΠΙΝΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.193,55 € (χωρίς την αξία του 

Φ.Π.Α.), 30.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

CPV: 48740000-7 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ & ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ    68.193,55 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 84.560,00 € με 

Φ.Π.Α. 24%. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΔΕ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ (ΚΑΕ) 

9345 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ  - CAMPUS 

ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

– ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ 

 

ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 

ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΕΙΑ 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΚΑΤΑ ΜΕΡΗ ΝΑΙ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά 

Βάσει Τιμής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Α.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4155/2013, στο αρ. 11 της ΥΑ 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο ν. 4412/2016. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά συνυποβάλλεται 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα (Συνθήκη της Χάγης της 5 ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α’ 188). Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει, για το έγκυρο της 

συμμετοχής του, να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του 

διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα περιεχόμενα της προσφοράς. Η αίτηση 

υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένη μαζί με την προσφορά μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

 2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 4 μήνες από την επομένη 

της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται 

να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 

προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν 

από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 

διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε 

όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

3. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των τμημάτων ή ανά τμήμα  για το 

σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 

υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 4. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: -Φάκελος 

με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» -Φάκελος με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 5. Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων εταιρειών, τότε αυτή 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
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εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 

αυτής. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 

οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 

εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας. 

 6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως προσφυγή του αρ. 4 του Ν. 

3886/2010, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και 

δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 

εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 

 7. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή 

να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών 

από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 

σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση.  

 

Β.  ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. 

     Περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε 

μορφή αρχείου τύπου pdf. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία 

της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 

φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 

των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
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ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας στη διεύθυνση:

  

ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ 
ΑΡΤΑ Τ.Κ. 47132 
Τ. Θ. 110 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ.  09/2017 
«για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων και συστήματος διερμηνείας, για τις ανάγκες 
του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017». 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20.06.2017 και ώρα 12:00 
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

 Όταν τα στοιχεία και δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188).  

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει,  να συνυποβάλλει αίτηση συμμετοχής (ΠΑΡΑΤΗΜΑ Δ) προς το 

Τμήμα Προμηθειών, με τα στοιχεία του διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα 

εσωκλειόμενα στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς.   

 

Β1α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016 και υπέρ του συμμετέχοντος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού ή το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του 

τμήματος/τμημάτων για την/τις οποία/ες υποβάλλεται προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής 

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες να παρατείνουν πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 

περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

Β. Tο τυποποιημένο έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ) υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν 

το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί και διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή 

στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Ειδικότερα:  

1. Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

24ης Οκτωβρίου 2009, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία (διαφθορά), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
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Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 

στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).  

2. Ο οικονομικός φορέας είναι φορολογικά ενήμερος.  

3. Ο οικονομικός φορέας είναι ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής του ιδίου και του 

προσωπικού του). 

4. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του περιβαλλοντικού 

δικαίου. 

 5. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού 

δικαίου. 

 6. Ο οικονομικός φοράς δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του εργατικού 

δικαίου. 

 7. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση. 

 8. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί σε διαδικασία ανάλογη της πτώχευσης. 

 9. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 

 10. Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. 

 11. Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων, απόκρυψης πληροφοριών, 

ανικανότητας παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα. 

 Ο φορέας θα πρέπει να επιλέξει «εκτύπωση» ώστε να μετατρέψει την συμπληρωμένη 

φόρμα σε μορφή pdf, για να μπορέσει να το υπογράψει ψηφιακά. Τα αρχεία XML και PDF 
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(ψηφιακά υπογεγραμμένο) που θα προκύψουν θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.  

Γ. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του 

(για ΟΕ και ΕΕ), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., 

τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και 

τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Εφόσον οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης. Τέλος, στην περίπτωση υποβολής προσφοράς ως 

κοινοπραξία, τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας. 

 

 Β1β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η Τεχνική προσφορά των ενδιαφερομένων συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρον καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική 

προσφορά). Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. Επίσης, 

οι υποψήφιοι υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσουν το ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά, ψηφιακά 

υπογεγραμμένο μαζί με την τεχνική τους προσφορά. Στην τεχνική προσφορά 

περιλαμβάνονται και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Ε΄ Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας (π.χ. φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις).  

 

Β2. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή αποκλεισμού, στο φάκελο 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η Οικονομική Προσφορά των ενδιαφερομένων συντάσσεται 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Για λόγους 

σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της Οικονομικής 

Προσφοράς του συστήματος οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την 

τιμή (αριθμό) με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού 

της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή της προϋπολογισθείσας δαπάνης της κάθε 

ομάδας που ορίζεται από τη διακήρυξη, χωρίς το ΦΠΑ. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
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παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη 

υποβολής προσφοράς. 

 

 Γ. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

 Μετά τον έλεγχο των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση πρέπει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που 

του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλει ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, σε μορφή 

αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», τα παρακάτω 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση.  

Τονίζεται ότι το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας) έκδοσης τελευταίου 

τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: α) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου. Πιστοποιητικό φορολογικής 

ενημερότητας εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους- μέλους ή χώρας.       

 

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής (του ιδίου και του 

προσωπικού του) εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας.  

 

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στα παραπάνω τρία πιστοποιητικά, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν εκδίδεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικτηικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
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οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρα καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστειμένος ο οικονομικός φορέας. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού Μητρώου με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγραφή του σε αυτό και 

το ειδικό τους επάγγελμα. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες 

υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των αγαθών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή 

πρότυπα. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

 

 Δ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ  

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των 

προσφορών την 23.06.2017 και ώρα 13:00.  

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια πιστοποιημένη στο 

Σύστημα Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται 

ηλεκτρονικά ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο 

υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά, μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, σε ημερομηνία και ώρα που 

θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Αμέσως μετά 

την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. Ομοίως μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των 

τιμών που προσφέρθηκαν.  

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων. 

Συγκεκριμένα μέσα από το σύστημα, ιδίως: Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη 

της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση υποφακέλων των προσφορών. Στη συνέχεια συντάσσει και 

υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή 

εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. Οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή άλλοι 

πιστοποιημένοι χρήστες από την Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα 

στους συμμετέχοντες χρήστες- προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
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δικαιολογητικών και οι χρήστες- προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά 

περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 5. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει επίσης και στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

φακέλου των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της παρούσας διακήρυξης, σε ημερομηνία 

και ώρα που θα οριστεί σε σχετική πρόσκληση που θα αποσταλεί. 

 

 Ε. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη 

της Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική Γλώσσα θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση.  

2. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: α) Την ημερομηνία έκδοσης, β) Τον εκδότη, γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) Τον αριθμό της εγγύησης, ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) Την 

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, ζ) Τους όρους ότι: αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύουν τέλος χαρτοσήμου, η) Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) Την 

ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) Την ανάληψη υποχρέωσης από τον 

εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, και ια) 

Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 

από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής.  

3.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του 

συμμετέχοντος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης του διαγωνισμού ή το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της ομάδας/ομάδων για 

την/τις οποία/ες υποβάλλεται προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον 

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

επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης και ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 

ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και γγ) την ολοκλήρωση του 

προσυμβατικού ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
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ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 

αόριστης διάρκειας ή να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε άλλη απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

 

 ΣΤ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ είτε στο σύνολο είτε ανά 

τμήμα για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει οι 

προσφερόμενες τιμές να δίδονται για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παρούσα. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Η αναγραφή της τιμής 

σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι τρία (3) ψηφία.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει 

με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προσφέροντα μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους 

δαπανών για παράδοση των ειδών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.  

ΙΙ.  Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη τιμή ανά 

τμήμα.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά φαίνεται 

ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, η αναθέτουσα αρχή θα ζητήσει από τους 

οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 

τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 

διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προïόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την 

πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το 

ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.  

Ζ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής  της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 
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Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη 

συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού 

εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής 

αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης 

της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 

άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του 

ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης 

μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.  

 

Η. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
      Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα 

τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

Θ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

     Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά τμήμα ειδών. Η κατακύρωση 

του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί 

ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

 

Ι. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον υποψήφιο που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι θα 

προσκομίσει εγκαίρως όλα τα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά.  

2. Όταν ο υποψήφιος ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) της 

παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση θα 

γίνει στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Στην περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τότε η κατακύρωση 

γίνεται στον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά βάσει τιμής και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες προμηθευτές 

δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα, τότε ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 

73 έως 78 του ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης, τότε 

καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του. 

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 5. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η διαπίστωση για ασυμφωνία ή συμφωνία των προσφορών 

με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές γίνεται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  

 

ΙΑ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ  

1. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής. 

 2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

 3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα 

αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών 

άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις ενστάσεων, β) ολοκλήρωση του 

προσυμβατικού ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου. γ) κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

4. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο 

ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την 

προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 

5. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

6. Επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης μετά τη σύναψη και την υπογραφή της. 

7. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων 

ή παραδρομών.  

8. Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και τη σύμβαση ο πάροχος υπηρεσίας 

υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Άρτας.  
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9. Οι από τη σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του Τ.Ε.Ι. 

Ηπείρου συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.  

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρτα, σήμερα στις …../…/2017, αφ΄ ενός μεν …………………………., με ΑΔΤ ……………………….., 
Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, που με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί το ΤΕΙ Ηπείρου, 
διεύθυνση: Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, ΑΦΜ 090278344, ΔΟΥ Άρτας και 
αφετέρου ο …………………………………., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 
Με την με υπ’ αριθμ. …………………………………………….. απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ 
Ηπείρου εγκρίθηκε και με την  με αρ. πρωτ. ……………………………… ανακοίνωση αριθμ. 
........................................... διενεργήθηκε  Συνοπτικός Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: «για την προμήθεια 
ηλεκτροακουστικών οργάνων και συστήματος διερμηνείας, για τις ανάγκες του ΤΕΙ 
Ηπείρου». 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση της παραπάνω 
προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αρ. ……………. και της προσφοράς του 
δεύτερου συμβαλλόμενου που όλα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του συμφωνητικού 
αυτού και υποχρεώνουν τα δύο μέρη. 

Όλοι οι όροι της διακήρυξης και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους του 
παρόντος και σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο 
μέρος δικαιούται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον 
ανάδοχο. 

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα 
παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης αυτής σε 40 ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι του παρόντος και της διακήρυξης 
είναι κύριοι και βασικοί. 
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ,  ΚΑΕ 9345. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπόμενων φόρων. 
Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει το Δημόσιο. 
 Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης θα γίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα 
Δικαστήρια Άρτας. 
Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου διατηρεί ακέραια το δικαίωμα υπαναχώρησης και καταγγελία της 
σύμβασης λόγω διαπιστώσεως, δια των αρμοδίων οργάνων του, ελλείψεως 
συμπεφωνημένων ιδιοτήτων στις προαναφερθέντες προμήθειες από τον προμηθευτή, ως 
και το δικαίωμα αποζημιώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. 

Για τη βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα, η 
οποία, αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, πήρε από ένα αντίτυπο ο κάθε συμβαλλόμενος. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ ’ 

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η  Τ Η Σ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 

 

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) 

Παραδόθηκε, τοποθετήθηκε και μπήκαν σε λειτουργεία ο σταθμός εργασίας και το σύστημα. 

β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. γ) Έγινε 

αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις. δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από 

τη σύμβαση.  

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι αυτός που ορίζεται στο Παράρτημα Α της 

παρούσης.  

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής για 

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

3.  Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 

του Ν. 4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων. 

4. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών των 

ενδιαφερόμενων Σχολών, Τμημάτων ή Υπηρεσιών.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής (λειτουργεία σταθμού ή συστήματος)  των υλικών 

διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει: 

(α) μακροσκοπική εξέταση, ή (β) χημική ή μηχανική εξέταση ή (γ) πρακτική δοκιμασία.  

3. Μετά το πέρας των ελέγχων, η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο 

παραλαβής (ή απόρριψης) του υλικού.  

4. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στο αρ. 208 του Ν. 4412/2016.  

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 6. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 

παραλαβή τους από το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 

 7. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής των υλικών αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής 

προσκόμισης των υλικών. 

 Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: Α) εφόσον δεν 

προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκληση 
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από την αναθέτουσα αρχή Β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε. 

 Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 1. H πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, μετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών. 

 2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του Ν. 4412/2016: 

 (α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη. 

 (β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη ή άλλο χώρο του δικαιούχου. 

 (γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

 (δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε».  

(ε) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

 
 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 
Τ.Κ. :  
 
ΑΦΜ : 
 
ΔΟΥ : 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
 
FAX: 
 
e-mail: 

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή την αποστολή των 

δικαιολογιτικών………………………..για τον Ανοικτό Διαγωνισμό 

Ηλεκτρονικής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: “για 

την προμήθεια επιστημονικών οργάνων και συστήματος 

διερμηνείας, για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017 ”,  

προϋπολογισμού 68.193,55 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 

84.560,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

 
 

  
 
 
Ο ΑΙΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
(Σφραγίδα – υπογραφή) 
(Νόμιμος εκπρόσωπος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  & ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ Α 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση βασικού και ειδικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του εργαστηρίου Αυτόνομων συστημάτων (ASL). Ο εν λόγω εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται αδιάλειπτα 
κατά την ακαδημαϊκή περίοδο, προκειμένου το εργαστήριο να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές, 
ερευνητικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και του Internet of 
things. 

Ο εξοπλισμός αφορά την προμήθεια ενός (1) ολοκληρωμένου «σταθμού εργασίας» με αντικείμενο την 
ανάπτυξη και πιστοποίηση σύμμορφων και δικτυωμένων ενσωματωμένων συστημάτων (Internet of things). Στα 
πλαίσια αυτά, προτείνεται η προμήθεια ομάδας οργάνων (λογικού αναλυτή, μικροβολτομετρου, ηλεκτρονικού 
φορτίου κ.α.) και εργαστηριακού εξοπλισμού (σταθμός συγκόλλησης, τροφοδοτικά, εκτυπωτής 3d, κ.α) που θα 
παραδοθούν εγκατεστημένα και σε λειτουργία ως ενιαίο σύνολο από ένα προμηθευτή 
 
Όπου δεν αναφέρεται ρητά στις προδιαγραφές, να παρέχεται διετής εγγύηση κατασκευαστή ή προμηθευτή και 
διετής βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών ή αντικατάστασης με τουλάχιστον ισοδύναμο υλικό. Η εγγύηση θα 
βεβαιώνεται είτε με αναφορά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, είτε με υπογεγραμμένη επιστολή του 
προμηθευτή η οποία θα κατατίθεται εντός της τεχνικής προσφοράς 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1. Σταθμός Συγκόλλησης/Αποσυγκόλησης     

 Τεμάχια 1    

 Αριθμός καναλιών: >=2 (>=1 θερμού αέρα)    

 Εύρος θερμοκρασίας 50°C - 450°C    

 Ακρίβεια θερμοκρασίας <=±10°C    

 Σταθερότητα θερμοκρασίας   <=±2°C    

 Παροχή θερμού αέρα >=10l/min    

 Να παρέχονται ακροφύσια και βάσεις 
στήριξης 

ΝΑΙ    

2. Λογικός Αναλυτής     

 Τεμάχια 1    

 Πλήθος καναλιών λογικού αναλυτή ≥68    

 Μέγιστος ρυθμός δειγματοληψίας χρονισμού 
(timing sample rate) σε κατάσταση full 
channel. 

≥2,5 GHz 
   

 Μέγιστος ρυθμός δειγματοληψίας χρονισμού 
(timing sample rate) σε κατάσταση half 
channel. 

≥5,0 GHz 
   

 Δυνατότητα αναβάθμισης ρυθμού 
δειγματοληψίας χρονισμού (timing sample 
rate) σε κατάσταση quarter channel. 

≥10,0 GHz 
   

 Μέγιστη συχνότητα ρολογιού (state clock) ≥350 MHz    

 Δυνατότητα αναβάθμισης ρολογιού(state 
clock) 

≥700 MHz 
   

 Μέγιστος ρυθμός δεδομένων ≥700 Mb/s    

 Δυνατότητα αναβάθμισης μέγιστου ρυθμού 
δεδομένων 

≥1400 Mb/s 
   

 Βάθος μνήμης ≥2 Mb    
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 Δυνατότητα αναβάθμισης βάθους μνήμης σε 
κατάσταση full channel 

≥128 Mb 
   

 Μέγεθος οθόνης ≥15 ιντσών    

 Κατώφλι σκανδαλισμού  οριζόμενο από τον χειριστή (Trigger Threshold  
level) 

 
 

 

≥ ± 5 V    

 Λειτουργικό σύστημα  Microsoft Windows 7 ή 
νεότερο 

   

 Ο Λογικός αναλυτής πρέπει να συνοδεύεται 
από probes γενικού σκοπού για κάλυψη 
τουλάχιστον τριάντα τεσσάρων (34) 
καναλιών του λογικού αναλυτή 

ΝΑΙ 

   

 Λογισμικό μετατροπής ανακτώμενων 
σειριακών δεδομένων σε παράλληλη διάταξη 
δεδομένων (serial to parallel format 
converter) 

ΝΑΙ    

 Χωριστή επεξεργασία δεδομένων πλαισίου 
(frame) και πληροφορίας (data)  

ΝΑΙ    

 Επεξεργασία σειριακών δεδομένων, με και 
χωρίς, τη χρήση εξωτερικού χρονιστή 
αναφοράς (external clock reference)   

ΝΑΙ    

3. Τροφοδοτικό     

 Τεμάχια 1    

 Αριθμός εξόδων 3    

 Εύρος εξόδων DC CH1: 30V/3A 
CH2: 30V/3A, 
CH3: 5V/3A 

   

 Μέγιστη Ισχύς 195W    

 Load and Line Regulation <0.01% + 2mV    

 Ripple and Noise (20Hz to 20 MHz)  
- Normal mode Voltage 

Common mode current 

 
<350μVrms/2mVpp 

<2mArms 

   

 Ακρίβεια  
- Τάση 
 
 
 
- Ρεύμα 

Τάση: 
CH1: 0.05% + 20mV 
CH2: 0.05% + 20mV 

CH3: 0.1% + 5mV 
 

Ρεύμα: 
CH1: 0.2% + 5mA 
CH2: 0.2% + 5mA 
CH3: 0.2% + 5mA 

   

 Ανάλυση  
- Τάση 
- Ρεύμα 

 
<=1mV, σε όλες τις 

εξόδους 
<=1mA, σε όλες τις 

εξόδους 

   

 
Συντελεστής θερμοκρασίας ανα°C  (Voltage) 

CH1 0.01% + 5mV 
CH2 0.01% + 5mV 
CH3 0.01% + 2mV 

   

 Transient Response Time <50μs    

 Απομόνωση καναλιών:  CH1 || CH2,CH3    

 Λειτουργίες προστασίας  OVP/OCP/OTP    
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Δυνατότητες μετρήσεων  

Να έχει δυνατότητα 
μετρήσεων V,A,W και 

δυνατότητα απεικόνισης 
κυματομορφών 

   

 
Οθόνη 

Να διαθέτει οθόνη >=3.5 
ιντσών TFT 

   

 Θύρες επικοινωνίας USB, RS232, LAN, Digital 
IO 

   

4. Προγραμματιζόμενο τροφοδοτικό ακριβείας     

 Τεμάχια 1    

 Χαρακτηριστικά εξόδου     

 - Εύρος 1:  0 έως 15 V, >=7 A    

 - Εύρος 2:  15 έως 30 V, >=4 A    

 Ακρίβεια προγραμματισμού (στους 25°C±5°C)     

 - - Τάση:  <=0,05% + 10 mV    

 - Ρεύμα:  <=0,2% +10 mA    

 Κυματισμός & θόρυβος (20 Hz έως 20 MHz)     

 - Normal-mode τάση:  <350 μVrms / 2 mVpp    

 - Normal-mode ρεύμα:  <2 mA rms    

 - Common-mode ρεύμα:  <1.5 μΑ RMS    

 Ακρίβεια Readback στους 25°C±5°C     

 - Τάση: 0,05% + 5 mV    

 - Ρεύμα: 0,15% + 5 mA    

 
Θύρες επικοινωνίας 

RS232 και GPIB κατ’ 
ελάχιστο 

   

5. Πολύμετρο χειρός ΝΑΙ    

 Τεμάχια 1    

 DC voltage 0.01mV to 1000VDC    

 AC voltage 0.01mV to 1000VAC    

 DC current 0.01μA to 20A    

 AC current 0.01μA to 20A    

 Αντίσταση 0.01Ω to 40MΩ    

 Χωρητικότητα 0.001nF to 40mF    

 Συχνότητα (ηλεκτρική) 40Hz to 400Hz    

 Συχνότητα (ηλεκτρονική) 0.001Hz to 100MHz    

 Έλεγχος διόδου NAI    

 Έλεγχος συνέχειας ΝΑΙ    

 Θερμοκρασία -45 έως 750°C    

 Βασική Ακρίβεια 0.06%    

 Dutu Cycle 0.1 έως 99.90%    

 Δυνατότητα μετρήσεων True RMS NAI    

 Δυνατότητα  Min/Max/ Relative/Data Hold NAI    

 Οθόνη  Μεγάλη  backlit LCD 
 

   

 Ανάλυση μετρήσεων 40.000 μετρήσεις    

 Δυνατότητα Auto power off NAI    

 Προστασία 1000V προστασία 
εισόδου σε όλες τις 

λειτουργίες 

   

 Πρότυπα ασφαλείας CAT IV- 600V    
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 Δυνατότητα χρήσης σε βιομηχανικό 
περιβάλλον 

ΝΑΙ    

 Προστασία από νερό Αδιάβροχο κατά ΙΡ67    

 Να συνοδεύεται από καλώδια με ακροδέκτες 
για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον και 
probe μέτρησης θερμοκρασίας (type K 100C) 

NAI    

6. Μικροβολτόμετρο ΝΑΙ    

 Τεμάχια 1    

 Ψηφιακό πολύμετρο πάγκου ΝΑΙ    

 Αριθμός ψηφίων  >=6.5    

 Υποστηριζόμενες μετρήσεις DCV, True RMS ACV, DCI, 
True RMS ACI, 2- and 4-

wire resistance, 
frequency, period, diode, 
continuity, temperature 

capacitance, DC ratio 

   

 Τάση DC & AC  100 mV έως 1000 V    

 Ρεύμα DC 1 μA to 10 A    

 Ρεύμα AC 100 μA to 10 A    

 Βασική ακρίβεια DCV 30ppm    

 Μέγιστος ρυθμός ανάγνωσης 5000 rdgs/s    

 Μνήμη 50000 rdgs    

      

 Πτώση τάσης κατά την μέτρηση ρεύματος DC Βurden Voltage:    

 <1 µA  < 0.0011 V    

 <10 µA  < 0.011 V    

 <100 µA  < 0.11 V    

 <1 mA < 0.11 V    

 <10 mA < 0.027 V    

 <100 mA < 0.27 V    

 <10 A  < 0.5 V    

 Υποστήριξη Μαθηματικών πράξεων και 
λειτουργιών 

null, min/ max/ avg/ Sdev, 
dB, dBm, span, count, 
limit test, histogram 

   

 Αυτόματη δυνατότητα διατήρησης του 
calibration του οργάνου με τις αλλαγές της 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

ΝΑΙ    

 Απεικόνιση μετρήσεων Αριθμητική, Ιστόγραμμα, 
Ραβδοδιάγραμμα, 

διάγραμμα καμπύλης 
(trend chart) 

   

 Οθόνη Έγχρωμη TFT WQVGA 
τουλάχιστον 4.0”, με 

οπίσθιο φωτισμό LED. 
Δυνατότητα  απεικόνισης 

τουλάχιστον δύο 
γραμμών. 

   

 Λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης για 
υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο 

Καταγραφή δεδομένων, 
Διαγράμματα με 

σημειώσεις, zoom in/out, 
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markers, Εξαγωγή 
δεδομένων σε MATLAB, 

Microsoft Excel, Microsoft 
Word, Αποθήκευση και 

ανάκληση ρυθμίσεων του 
οργάνου 

 Διασυνδέσεις USB, LAN/LXI Core για 
επικοινωνία με PC, USB 

host port για αποθήκευση 
δεδομένων μετρήσεων, 

απεικονίσεων της οθόνης, 
αρχείων ρυθμίσεων του 

οργάνου 

   

7. Ασύρματος Μετεωρολογικός Σταθμός ΝΑΙ    

 Τεμάχια 1    

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ     

 Εμβέλεια εκπομπής ~150 m (σε ιδανικές 
συνθήκες) 

   

 Συχνότητα εκπομπής 868 MHz    

 Εύρος θερμοκρασίας -40 °C έως 65 °C    

 Ανάλυση 0.1 °C    

 Εύρος υγρασίας 10-99 % RH    

 Ένδειξη όγκου βροχής   0-9999 mm    

 Ανάλυση 0.1 mm (όγκος < 1000 
mm), 1 mm (όγκος > 1000 

mm) 

   

 Ταχύτητα ανέμου 0-160 km/h    

 Διάστημα μέτρησης 48 s    

 IP rating IPX3    

 Τροφοδοσία <=2 x 1.5 V AA batteries    

 Διαστάσεις <=30 x 600 mm    

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ     

 Διάστημα μέτρησης πίεσης / θερμοκρασίας l <=60 s    

 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας  0-60 °C    

 Ανάλυση 0.1 °C    

 Εύρος υγρασίας 10-99 % RH    

 Ακρίβεια ένδειξης υγρασίας 1 %    

 Έυρος μέτρησης πίεσης αέρα  919-1080 hPa    

 Ανάλυση /ακρίβεια 0.1 hPa / 1.5 hPa    

 Διάρκεια προειδοποίησης κινδύνου (alarm) 120 s    

 Τροφοδοσία <=3 x 1.5 V AA batteries    

 Διαστάσεις μονάδα: <= 250 x 150 x 40 
mm 

οθόνη: >=130 x 100 mm 

   

 Βάρος <=1500 g (εσωτερική και 
εξωτερική μονάδα) 

   

8. Ηλεκτρονικό φορτίο     

 Τεμάχια 1    

 Δυνατότητες λειτουργίας Constant Current (CC) 
Constant voltage (CV) 
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Constant Resistance (CR) 
Constant Power (CP) 

 Τάση εισόδου 0 – 120V    

 Ρεύμα εισόδου (Υψηλό) 0 –60A    

 Ισχύς εισόδου: >=250W    

 Ελάχιστη τάση λειτουργίας (χαμηλή) <0.5V στα 6A    

 Ελάχιστη τάση λειτουργίας (υψηλή) <1.5V στα 60A    

 Ανάλυση μέτρησης τάσης και ρεύματος 16Bit, <=1mV, <=1mA    

 Προστασία ΟVP/OCP/OPP/OTP    

 Δυνατότητα αποθήκευσης ρυθμίσεων 
μετρήσεων 

έως και 100    

 Δυνατότητα λειτουργίας εξομοίωσης της 
συμπεριφοράς φορτίου των LEDs  

ΝΑΙ    

 Δυνατότητα ελέγχου των λειτουργιών 
προστασίας OCP/OPP των υπο δοκιμή 
τροφοδοτικών 

ΝΑΙ    

 Δυνατότητα ρυθμίσεων και λειτουργίας 
τοπικά και απομακρυσμένα. 

ΝΑΙ    

 Θύρες επικοινωνίας USB, RS-232, και GPIB με 
δυνατότητα υπσοτήριξης 

πρωτοκόλλου SCPI 

   

 Οθόνη Δύο γραμμών με 
δυνατότητα ταυτόχρονης 

απεικόνισης των τιμών 
μετρήσεων και των 

παραμέτρων ρύθμισης 

   

9. Ελεγκτής καλωδίων δικτύου  ΝΑΙ    

 Τεμάχια 1    

 Να έχει την δυνατότητα να αξιολογεί εάν η 
υπάρχουσα καλωδίωση έχει το απαραίτητο 
εύρος ζώνης  (Bandwidth) για να υποστηρίξει 
φωνή, 10/100  Mbps, VoIP ή Gigabit Ethernet. 

ΝΑΙ    

 Όταν διαπιστώνεται αδυναµία της 
καλωδίωσης να υποστηρίξει το απαιτούµενο 
εύρος ζώνης, τα διαγνωστικά εργαλεία του 
να έχουν την δυνατότητα να προσδιορίζουν 
την αιτία. (π.χ. παρεµβολές (crosstalk) στα 11 
µέτρα).    

ΝΑΙ    

 Να έχει την δυνατότητα να ανακαλύπτει  τον  
ενεργό  εξοπλισµό στην άλλη άκρη του 
καλωδίου και εµφανίζει την 
παραµετροποίησή τους 
(ταχύτητα/duplex/pairing) 

ΝΑΙ    

 Να έχει την δυνατότητα να ανακαλύπτει  
αχρησιµοποίητες θύρες των  switch   που   
µπορούν   να αναδιανεµηθούν. 

ΝΑΙ    

 Να έχει την δυνατότητα να πραγµατοποιεί 
ελέγχους ευθυοµέτρησης (wiremap) 
καλωδίων και εµφανίζει την απόσταση από 
το σφάλµα 

ΝΑΙ    
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 Υποστηριζόµενα  καλώδια:   
.   

UTP, STP, FTP,  SSTP,  RG6,  
RG59, audio και security 

   

 Αυτοµατοποιηµένοι  έλεγχοι:       1000BASE-T, 100BASE-
TX,10BASE-T, VoIP, 1394b 

S100, τηλεφωνία, 
ευθυοµέτρηση, 

οµοαξονικά 

   

 Υποστηριζόµενοι  έλεγχοι:  
 

Ευθυοµέτρηση, µήκος, 
ποιότητα σήµατος 

καλωδίου, ψηφιακός/ 
αναλογικός τόνος 

ανίχνευση καλωδίου, 
ανακάλυψη θύρας 

Ethernet ανακάλυψη 
υπηρεσίας αναλογικής 

τηλεφωνίας, 
συνέχειακαλωδίου, 

έλεγχος µεγάφωνων, 
ανεύρεση καλωδιακών 
σφαλµάτων, ανεύρεση 

σήµατος video 

   

 Αποθήκευση αποτελεσµάτων: Έως 250 αποτελέσµατα 
αξιολόγησης 

   

 Ανιχνευτής διαδροµών καλωδίων ΝΑΙ    

 Να διαθέτει: Σετ  µε αντάπτορες  για  την 
εύκολη και γρήγορη αντιστοίχιση πολλαπλών 
πριζών µε τους αντίστοιχους τερµατισµούς 
τους σε patch panels   

ΝΑΙ    

 Να διαθέτει: 
-Coax 'F' push-on adapter   
-75-ohm coax patch cord   
-RJ-45/11 Universal coupler  
-RJ-11/11 patchcord   
-Τest accessory soft pouch  
- Σκληρή θήκη µεταφοράς 

ΝΑΙ    

10. 3D Εκτυπωτής/CNC     

 Τεμάχια 1    

 Mέγεθος εκτύπωσης – Περιοχή εργασίας: Τουλάχιστον 240 x 230 x 
160 mm 

   

 Ικανότητες εκτύπωσης / Υλικό εκτύπωσης: 3D εκτύπωση: υλικά ABS, 
M-ABS, PLA, HIPS, ASA-X, 
Flex materials, PVA, PETG. 
• CNC milling, cutting and 

engraving: Ξύλο, PCB, 
machining wax, plexiglass, 

Δέρμα, Χαρτί. 
• Laser cutting and 

engraving: Ξύλο, EVA foil, 
Χαρτόνι, Δέρμα. 
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 Πάχος στρώματος: Τουλάχιστον 50 – 400 
microns 

   

 Τύποι στομίων: 0,4 mm    

 Υποστηριζόμενη διάμετρος νήματος: 1,75 mm    

 Μέγιστη ταχύτητα: >=500 mm/s    

 Μέγιστη επιτάχυνση: >=3000 mm/s2    

 Προστατευτικά καλύμματα (απομόνωση 
επιφάνειας εργασίας)  

ΝΑΙ    

 Οθόνη: Touchscreen LCD display 
με υποστήριξη ελέγχου 

χωρίς ανάγκη Η/Υ 

   

 Θύρες επικοινωνίας: USB, LAN, Wi-Fi    

 Να συνοδεύεται από λογισμικό για χρήση 
από Η/Υ 

ΝΑΙ    

 Να συνοδεύεται από κατάλληλα υλικά για 
δοκιμαστικές εκτυπώσεις 

>=6Kg    

 Να παραδοθεί εγκατεστημένο και εν 
λειτουργία στο χώρο του εργαστηρίου  

ΝΑΙ    

 Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού 
για 1 έτος  

NAI    

11. Φωτόμετρο     

 Τεμάχια 1    

 Εύρος Fc 200, 2000, 10kFc    

 Ανάλυση 0,1Fc    

 Εύρος Lux 2000, 20k, 100kLux    

 Ανάλυση 1 Lux    

 Βασική Ακρίβεια ±4%rdg    

 Δυνατότητα ρυθμιζόμενου ρυθμού 
δειγματοληψίας δεδομένων:  

1 – 3600 secs    

 Δυνατότητα σύνδεσης θερμοηλεκτρικού 
στοιχείου τύπου Κ/J 

NAI    

 Δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 99 
ενδείξεων χειροκίνητα και 20Μ στην 
ενσωματωμένη κάρτα 2G SD 

NAI    

 Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων σε 
κάρτα SD σε μορφή Excel 

NAI    

 Δυνατότητα  Record/Recall MIN, MAX, Data 
Hold και Auto power off 

NAI    

 Οθόνη  Μεγάλη  φωτιζόμενη LCD    

 Να διαθέτει ενσωματωμένη θύρα για Η/Υ NAI    

 Στην συσκευασία να περιλαμβάνονται: - Αισθητήρα φωτός (με 
προστατευτική θήκη) 

- Κάρτα SD 
- Θήκη μεταφοράς 

- Μπαταρίες 

   

12. Μετρητής κραδασμών     

 Τεμάχια 1    

 Δυνατότητα καταγραφής και χρονομέτρησης 
αιχμών και κραδασμών σε 3 άξονες 

NAI    
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 Να διαθέτει ενσωματωμένα 
επιταχυνσιόμετρα 3 αξόνων τα οποία να 
μπορούν να καταγράφουν τον κραδασμό 
όταν συμβαίνει 

NAI    

 Τύπος αισθητήρα MEMS semiconductor    

 Ρυθμός δειγματοληψίας επιτάχυνσης 200Hz    

 Εύρος επιτάχυνσης +-18g    

 Ανάλυση επιτάχυνσης +- 0,5g    

 Εύρος συχνοτήτων  0 έως 60Ηz    

 Επιλέξιμος ρυθμός δειγματοληψίας:  50ms έως 24 ώρες    

 Να διαθέτει ενσωματωμένη θύρα USB για 
εύκολη σύνδεση με Η/Υ και ανάλυση 
δεδομένων 

NAI    

 Μνήμη 4Mbit Flash    

 Δυνατότητες καταγραφής  >=112000 δείγματα 
εντοπισμού κίνησης ή 

>=160000 κανονικά 
δείγματα 

   

 Δυνατότητα χειροκίνητης και 
προγραμματιζόμενης μεθόδου εκκίνησης 

NAI    

 Στη συσκευασία να περιλαμβάνονται: - Μαγνητική/Μανδαλωτή 
βάση 
- Μπαταρία 
(επαναφορτιζόμενη, 
λιθίου)  
-  Λογισμικό Η/Υ για 
Windows 
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ΤΜΗΜΑ Β 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Portable interpreter booth for 2 persons incl. ventilation + LED 2    

Silent export packaging for 1x Silent 9300 2    

Central Control Unit 1    

Interpreter Desk Dark + DICENTIS Short Stem Mic 4    

High Quality Headphones 4    

Transmitter 4 Channels 1    

Integrus Radiator High Power 2    

Pocket receiver 50    

Lightweight Headphones 50    

Integrus NiMH Battery Packs (10 PCS) 5    

Integrus Charging Case for 56 Receivers 1    

Καλωδιώσεις & Εργασία Εγκατάστασης 1    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Γέφυρα Αράχθου / ΑΡΤΑ / 47132 ] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Απόστολος Σάββας] 
- Τηλέφωνο: [2681050024] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [asavvas@teiep.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.teiep.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [……] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Ναι] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

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

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

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

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

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

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

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

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

[] Ναι [] Όχι 
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 

17PROC006237238 2017-05-25



 43 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 
 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

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

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

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

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

“διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 

4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης- του ιδίου και του 

προσωπικού του- καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
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αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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