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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Λάρισα, 17/08/2017 

Αριθ.Πρωτ.: 891 

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας 

Πληροφορίες 

 

Τηλέφωνο 

 

Fax 

Email 

Url: 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας 

411 10 

Παπαμούστος Σπύρος, 

Θεοδοσίου Εύα 

24413-50.110,  

2413–506.233 

2413–506.143 

diaf.egov@thessaly.gov.gr 

www.thessaly.gov.gr    

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών 
πληροφορικής για την ανανέωση του 
εξοπλισμού και την πλήρωση των κανόνων 
ασφαλείας»  
 
CPVs: 
30213300-8 : Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 
48218000-9 : Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 
αδειών 
30231000-7 : Οθόνες και κονσόλες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
48760000-3 : Πακέτα λογισμικού προστασίας 
από ιούς  
72253200-5 :  Υπηρεσίες υποστήριξης 
συστημάτων πληροφορικής  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 891/17-08-2017 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ: 44642 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
177.412,50€ άνευ ΦΠΑ 
  42.579,00€ ΦΠΑ 24% 

219.991,50€ συμπ. ΦΠΑ 24% 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

 το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, 

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

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

 το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 το ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 

 το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

 το π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 το π.δ 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αναθέτουσας αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

 την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.05.2017) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

 την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 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. 

 το Απόσπασμα Πρακτικού 05/25-04-17, Απόφαση α/α 43 (4ο θέμα «Κατάρτιση ΚΑΠ 
Καρδίτσας, Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ 2017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας», 
Α.Π.417/28-04/2017, ΑΔΑ: ΨΙ4Ψ7ΛΡ-7ΩΖ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

 το Απόσπασμα Πρακτικού 05/25-04-17, Απόφαση α/α 53 (14ο θέμα «Έγκριση πολιτικών 
ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», Α.Π.414/28-
04/2017, ΑΔΑ: ΩΚΕΨ7ΛΡ‐ΤΜΑ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 το με Α.Π.813/21-07-2017 της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, πρωτογενές αίτημα διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑΜ: 
17REQ001741885/2017-07-24) 
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 την με Α.Π.1647/24-07-2017 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, απόφαση έγκρισης [εγκεκριμένο αίτημα] διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑ: 635Ν7ΛΡ-
Ω75 και ΑΔΑΜ: 17REQ001743846/2017-07-24) 

 την ανάγκη για την ανανέωση του εξοπλισμού & την πλήρωση κανόνων ασφάλειας, 
σύμφωνα με απόφαση α/α 53 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΙ4Ψ7ΛΡ-7ΩΖ, για 
τις ανάγκες της Περιφέρειας  Θεσσαλίας 

 το με Α.Π.804/2017-07-20 Πρακτικό σύστασης επιτροπών του έργου 

 την με α/α 1058 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό 27ο/31-07-2017) περί 
έγκρισης διενέργειας Ανοιχτού Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο την 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά τμήμα για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση 
υλικών πληροφορικής, για την ανανέωση του εξοπλισμού & την πλήρωση κανόνων 
ασφάλειας» με προϋπολογισμό (συμπ. ΦΠΑ): 219.991,50€. (ΑΔΑ: 7Θ477ΛΡ-ΘΚΡ) 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα, για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων για το έργο 

 «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση του εξοπλισμού και 

την πλήρωση των κανόνων ασφαλείας». 

 
 

 Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, με το ποσό των 219.991,50€  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε βάρος 

των πιστώσεων του έργου Κ.Α.2014ΕΠ51700027 της ΣΑΕΠ 517, υποέργο 26 «Προμήθεια 

και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση του εξοπλισμού και την πλήρωση 

των κανόνων ασφαλείας» 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, λογισμικού καθώς 

και εργασιών που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα αφορά τα παρακάτω πέντε (5) τμήματα (με τα 

αντίστοιχα CPV τους): 1) Η/Υ (30213300-8) 2) Οθόνες Η/Υ (30231000-7) 3) Λογισμικό 

CALs (48218000-9) 4) Λογισμικό προστασίας από ιούς (48760000-3) 5) Εργασίες 

μετάπτωσης Η/Υ (72253200-5). 

Οι προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο των τμημάτων ή επιμέρους τμήματα. 
Για όλα τα τμήματα πρέπει να προσφέρεται το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας  ανά 

τμήμα. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 

Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 

4412/2016 και της αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές 
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λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

- Η ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ είναι η:  

Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00. 

- Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής κατάρτισης & υποβολής των προσφορών είναι 

η: Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00. 

- Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: 

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00. 

- Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η:  

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 πμ. 

- Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να 

προσκομισθούν (εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) 

σύμφωνα με την παρούσα, είναι το Γραφείο 2.41 στο Διοικητήριο Περιφέρειας 

Θεσσαλίας [Κεντρικό Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Πλατεία Ρήγα Φεραίου (Παπαναστασίου &  

Κουμουνδούρου), 2ος όροφος, ΤΚ 41100, Λάρισα]. 

 Τυχόν διευκρινίσεις - συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται και απαντώνται 

ηλεκτρονικά σύμφωνα με την «2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων» της παρούσας Διακήρυξης, 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Λοιπές 

πληροφορίες παρέχονται στα στοιχεία επικοινωνίας της παρούσας.  

 

Πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr  (μενού «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», 

επιλογή «Διακηρύξεις/Προκηρύξεις»). 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 

9 της αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης 

και των συνημμένων Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 

ημέρες από την επομένη της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών του 

διαγωνισμού. 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από 

Τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4024 (ΦΕΚ 

226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής. 

Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της 

σύμβασης/των συμβάσεων που θα υπογραφεί/υπογραφούν με τον/τους 

Ανάδοχο/Αναδόχους, είναι η Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ : 

«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών 

πληροφορικής για την ανανέωση του εξοπλισμού 

και την πλήρωση των κανόνων ασφαλείας» 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση 

Τ.K. 

Πληροφ. 

 

Τηλέφωνο 

 

Fax 

Email 

Url: 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας 

411 10 

Παπαμούστος Σπύρος, 

Θεοδοσίου Εύα 

24413-50.110,  

2413–506.233 

2413–506.143 

diaf.egov@thessaly.gov.gr 

www.thessaly.gov.gr    

 

CPV (κυριότερα) : 

30213300-8 : Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
48218000-9 : Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 
30231000-7 : Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 
48760000-3 : Πακέτα λογισμικού προστασίας από 

ιούς  
72253200-5 :  Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων 

πληροφορικής 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 

Χωρίς ΦΠΑ:  177.412,50 € 

ΦΠΑ: 24%:      42.579,00 € 

Με ΦΠΑ:       219.991,50 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 
Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 

της ΣΑΕΠ 517 και ΚΑ 2014ΕΠ51700027 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ        

(αρ. πρωτ.) : 
  891/17-08-2017 

Συστημικός αριθμός 

στο ΕΣΗΔΗΣ:  
  44642 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17-08-2017 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν.4412/2017 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ  

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” 

ΛΑΡΙΣΑ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 
Πλατεία Ρήγα Φεραίου (Παπαναστασίου &  

Κουμουνδούρου) 

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 41100 

Τηλέφωνο,  Αρμόδιος Υπάλληλος 
24413 - 50.110, κος Παπαμούστος Σπύρος 

2413 - 506.233, κα Θεοδοσίου Εύα 

Φαξ 2413-506.143 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  diaf.egov@thessaly.gov.gr 

Γενική Διεύθυνση αρχής στο διαδίκτυο  (URL) www.thessaly.gov.gr 

Γενική Διεύθυνση ΕΣΗΔΗΣ στο διαδίκτυο  (URL) www.promitheus.gov.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας 

ΟΤΑ). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr (μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και www.thessaly.gov.gr (μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αναθέτουσας Αρχής στο 

διαδίκτυο στην διαδρομή: Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Διακηρύξεις/Προκηρύξεις.). 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

https:///www.promitheus.gov.gr (α/α διαγωνισμού:  44642) 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και τις προθεσμίες 

του άρθρου 121 «Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων».  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η σύμβαση  χρηματοδοτείται από: 

την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με το ποσό των 219.991,50€  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε 

βάρος των πιστώσεων του έργου Κ.Α.2014ΕΠ51700027 της ΣΑΕΠ 517, υποέργο 26 «Προμήθεια και 

εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση του εξοπλισμού και την πλήρωση των 

κανόνων ασφαλείας» [Απόσπασμα Πρακτικού 05/25-04-17, Απόφαση α/α 43 (4ο θέμα «Κατάρτιση 

ΚΑΠ Καρδίτσας, Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ 2017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας», 
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ΑΠ417/28-04/2017, ΑΔΑ: ΨΙ4Ψ7ΛΡ-7ΩΖ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας], 

σύμφωνα με την με Α.Π.1647/24-04-2017 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 635Ν7ΛΡ-Ω75 και ΑΔΑΜ: 

17REQ001743846/2017-07-24). 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Ο τίτλος της υπό ανάθεση σύμβασης είναι “ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την 

ανανέωση του εξοπλισμού και την πλήρωση των κανόνων ασφαλείας ”. 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια εξοπλισμού σε υλικά ΤΠΕ, του λογισμικού που είναι 

απαραίτητο για την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών της Αναθέτουσας Αρχής και οι εργασίες 

μετάπτωσης στοιχείων και παραμετροποίησης των παλιών Η/Υ στους  νέους Η/Υ.  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους 

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)
1
 , όπως παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 

που  ακολουθεί: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑ

ΤΟΣ 

Κωδικός 

Είδους CPV 

Περιγραφή 

Είδους CPV 

Περιγραφή 

Εξοπλισμού 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότη

τες 

Προϋπολογι

σμός 

μονάδας 

μέτρησης 

χωρίς ΦΠΑ 

Εκτιμώμενη 

αξία 

Τμήματος 

χωρίς ΦΠΑ 

Εκτιμώμενη 

αξία 

Τμήματος με 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 

1 

30213300-8 Επιτραπέζιοι 
ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 

Κεντρικές 
Μονάδες 
ΤΥΠΟΥ Α  
(με 
πληκτρολόγιο 
και ποντίκι)  

Σετ  275 494,70 136.042,50 168.692,70 

  Κεντρικές 
Μονάδες 
ΤΥΠΟΥ Β  
(με 
πληκτρολόγιο 
και ποντίκι)  

Σετ 20 696,00 13.920,00 17.260,80 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 
 

149.962,50 185.953,50 

ΤΜΗΜΑ 

2 

30231000-7 Οθόνες και 
κονσόλες 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

Οθόνες 

Τεμάχιο 120 100 12.000,00 14.880,00 

ΤΜΗΜΑ 

3 

48218000-9 Πακέτα 
λογισμικού  
διαχείρισης 
αδειών 

Client Access 
License (Device 
CAL) για το  
Active Directory 

Τεμάχιο 200 33 6.600,00 8.184,00 

ΤΜΗΜΑ 

4 

48760000-3 Πακέτα 
λογισμικού  
προστασίας 
από ιούς 

Προγράμματα 
προστασίας 
από ιούς 

Τεμάχιο 300 19 5.700,00 7.068,00 

ΤΜΗΜΑ 

5 

72253200-5  Υπηρεσίες 
υποστήριξης 
συστημάτων 
πληροφορικής 

Μετάπτωση 
στα νέα 
συστήματα   

Τεμάχιο 70 45 3.150,00 3.906,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 177.412,50 219.991,50 

                                                           

 

1
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007. 
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Προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα είτε για περισσότερα από τα ως άνω τμήματα (1-5).  

Για το τμήμα 1 προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά και για τους δύο τύπους υπολογιστών.  

Για το τμήμα 5, ανάδοχος θα αναδειχθεί μόνο εφόσον θα υπάρχει ανάδοχος για το τμήμα 1.  

Σε κάθε περίπτωση προσφοράς, το ύψος της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται αναλόγως.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει  τιμής. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια Διεύθυνση διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, η Διεύθυνση 

Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Θεσσαλίας δύναται να προχωρήσει στην 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό που δεν 

υπερβαίνει το 15% και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του τμήματος, ή μικρότερη ποσότητα 

κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 15%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο 

(παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από τις διατάξεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 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»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  





12 

 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής  

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.05.2017) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 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. 

καθώς επίσης και από τις κάτωθι αποφάσεις και πράξεις της Αναθέτουσας Αρχής και των αρμοδίων 

συλλογικών οργάνων: 

 Το Απόσπασμα Πρακτικού 05/25-04-17, Απόφαση α/α 43 (4ο θέμα «Κατάρτιση ΚΑΠ Καρδίτσας, 

Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ 2017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας», ΑΠ417/28-04/2017, 

ΑΔΑ: ΨΙ4Ψ7ΛΡ-7ΩΖ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 Το Απόσπασμα Πρακτικού 05/25-04-17, Απόφαση α/α 53 (14ο θέμα «Έγκριση πολιτικών ασφαλείας 

των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», ΑΠ414/28-04/2017, ΑΔΑ: 

ΩΚΕΨ7ΛΡ-ΤΜΑ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 Το με Α.Π.813/21-07-2017 της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, πρωτογενές αίτημα διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑΜ: 17REQ001741885/2017-07-24) 

 Την με Α.Π.1647/24-07-2017 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

απόφαση έγκρισης [εγκεκριμένο αίτημα] διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑ: 635Ν7ΛΡ-Ω75 και ΑΔΑΜ: 

17REQ001743846/2017-07-24) 

 Την ανάγκη για την ανανέωση του εξοπλισμού & την πλήρωση κανόνων ασφάλειας, σύμφωνα με 

απόφαση α/α 53 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΙ4Ψ7ΛΡ-7ΩΖ, για τις ανάγκες της 

Περιφέρειας  Θεσσαλίας 

 Το με ΑΠ804/2017-07-20 Πρακτικό σύστασης επιτροπών του έργου 

 Την με α/α 1058 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό 27ο/31-07-2017) περί έγκρισης 

διενέργειας Ανοιχτού Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

προσφοράς ανά τμήμα για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής, για την 

ανανέωση του εξοπλισμού & την πλήρωση κανόνων ασφάλειας» με προϋπολογισμό (συμπ. ΦΠΑ): 

219.991,50€. (ΑΔΑ: 7Θ477ΛΡ-ΘΚΡ) 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η  Παρασκευή 15/09/2017  

και ώρα 15:00μ.μ.. Οι φάκελοι των προσφορών που περιέχουν τα απαραίτητα έγγραφα σε έντυπη 

μορφή πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. 

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την Πέμπτη 21/09/2017 και ώρα 11:00 π.μ. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταρτίζουν και να υποβάλλουν τις προσφορές τους από τη στιγμή 

δημοσίευσης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι από τη Δευτέρα 21/08/2017 και ώρα 15.00.  

Τόπος υποβολής στοιχείων προσφορών ή δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Κεντρικό Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας 

Θεσσαλίας 

Πλατεία Ρήγα Φεραίου (Παπαναστασίου &  Κουμουνδούρου), 2ος όροφος, Γραφείο 2.41 

ΤΚ 41100, Λάρισα 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

· Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

· Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:  44642 

· Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:  

α. σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας (πανελλήνιας) κυκλοφορίας  

• Γενική Δημοπρασιών 

• Ηχώ των Δημοπρασιών και 

β. σε δύο τοπικές εφημερίδες με έδρα την Λάρισα,  

• Ελευθερία 

• ΚΟΣΜΟΣ 

· Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

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

· Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση β της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5 της αρ. 57654 (Β’ 1781/23.05.2017) Υπουργικής Απόφασης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.», 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

· Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.thessaly.gov.gr στην διαδρομή: Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► 

Διακηρύξεις/Προκηρύξεις.  

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 
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Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον κάθε ανάδοχο αναλογικά με τον 

προϋπολογισμό του  τμήματος/τμημάτων  που θα αναλάβει.  

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

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

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

• η Προκήρυξη της Σύμβασης,  

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του 

Συστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 8 της αρ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο
2
. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

                                                           

 

2
 Πρβλ την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κλπ που αφορούν στην τεχνική προσφορά υποβάλλονται στην ελληνική ή 

στην αγγλική γλώσσα. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

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

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 

με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
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μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

(εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και 

ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως 

και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων”). Ως 

προς το ειδικότερο ζήτημα της μη αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι “η εγγύηση παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως”, επισημαίνεται ότι, 

σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν 

μπορεί να τεθεί τέτοιος όρος. Σχετικά πρότυπα/υποδείγματα δελτίων σύστασης χρηματικών 

εγγυοδοτικών παρακαταθηκών υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη 

της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Στο Παράρτημα ΙV παρατίθενται Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της Αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας 

το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος / 

τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι προσφέροντες 

δύνανται να υποβάλουν  είτε  μία  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  για  το  σύνολο  των  τμημάτων  

για  τα  οποία υποβάλλεται προσφορά, είτε διακριτές, ανά τμήμα, όπως στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ 3 : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Α/Α Τμήματος Περιγραφή Είδους CPV 

Εκτιμώμενη 

αξία Τμήματος 

χωρίς ΦΠΑ 

Ποσοστό 

Εγγυητικής 

Συμμετοχής 

Ποσό 

Εγγυητικής 

Συμμετοχής 

(ευρώ) 

ΤΜΗΜΑ 1 
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 
149.962,50 € 2,00% 2.999,25 € 

ΤΜΗΜΑ 2 

Οθόνες και κονσόλες 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

12.000,00 € 2,00% 240,00 € 

ΤΜΗΜΑ 3 
Πακέτα λογισμικού  

διαχείρισης αδειών 
6.600,00 € 2,00% 132,00 € 

ΤΜΗΜΑ 4 
Πακέτα λογισμικού  

προστασίας από ιούς 
5.700,00 € 2,00% 114,00 € 

ΤΜΗΜΑ 5 
Υπηρεσίες υποστήριξης 

συστημάτων 

πληροφορικής 

3.150,00 € 2,00% 63,00 € 

    177.412,50 €     

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του 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 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 

της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

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

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

� Πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι άνω προϋποθέσεις περί μη καταδίκης: 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 

2.2.3.4.   Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 

λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος 

ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 
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2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

-να έχουν κύκλο εργασιών αθροιστικά, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2014, 

2015 και 2016) , αξίας τουλάχιστον ίσου με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

-να δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας (1) διαχειριστικής χρήσης. 

Σε περίπτωση συμμετοχής σε ένωση ή κοινοπραξία, το σύνολο κύκλου εργασιών που έχει εκτελέσει ο 

προσφέρων πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσό που αντιστοιχεί στο 100% της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών, αθροιστικά για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον:  

α) >=66% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εφόσον δραστηριοποιείται για δύο (2) 

διαχειριστικές χρήσεις και  

β) >=33% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εφόσον δραστηριοποιείται για μία (1) 

διαχειριστική χρήση. 

Ως “εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης”, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται η αξία του 

τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά. 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς
3
.  

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων
4
. 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της  παραγράφου  

2.2.4, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα III όπως αυτό έχει προσαρμοσθεί για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

                                                           

 

3
 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύναται, επίσης, να στηρίζεται και στις ικανότητες του / των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση τμήματος / τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης 
4
 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016. 
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Το ΤΕΥΔ
5
 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 

Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ 

έχει αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του 

ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III), και στην ιστοσελίδα της 

Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaly.gov.gr στην διαδρομή: Εφημερίδα της 

Υπηρεσίας ► Διακηρύξεις/Προκηρύξεις. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα
6
 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 

του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016
7
. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.7)
8
. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

- μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά
9
: 

                                                           

 

5
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ 

Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
6
   Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016 

7
  Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

8
  Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

9
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων 

σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας (πχ φορολογική ενημερότητα από ΔΟΥ, ασφαλιστικές ενημερότητες 

από ΙΚΑ κλπ, βεβαιώσεις από Δικαστήρια κλπ).  

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

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

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και της παραγράφου 2.2.3.4. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και 

συγκεκριμένα ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση 

φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015 και 2016).  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο
10

. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά πρέπει να εμπίπτουν 

στα αναφερόμενα του Μέρους I του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, 

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας, σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα, για το εν λόγω χρονικό διάστημα και τουλάχιστον  για μια διαχειριστική χρήση. 

 

                                                                                                                                                                                              

 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 

υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 

συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 

4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
10

     Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής 

του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Αναθέτουσας αρχής (πρβ άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016). 
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
11

 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

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

τιμής.  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 

Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας  ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

                                                           

 

11
 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε 

άλλο κατάλληλο μέσο 
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παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5.), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την αρ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) 

Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της αρ. 56902/215 (Β' 

1924/02.06.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 

Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας» την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής 

Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα 

πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. 

• Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους: 

o α) είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

Number), ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. 

o β) είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα SecureidenTityacrOssboRderslinKed 

(STORK). 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 

ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και 

χρήσης του Συστήματος. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας:  

o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,  

o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται (σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016) 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 ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος.  

Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 

ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 

συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 
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Στη διαδικτυακή πλατφόρμα του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι) μπορούν να 

μεταφορτώσουν το αρχείο με τις οδηγίες χρήσης, αλλά και να αιτηθούν (με τη συμπλήρωση και υποβολή 

της επίσης διαθέσιμης φόρμας) την εκπαίδευση τους στο σύστημα (άρθρο 24 παρ. 2 της αρ. 56902/215 

(Β' 1924/02.06.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).. 

Η εκπαίδευση των οικονομικών φορέων, παρέχεται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών κατόπιν σχετικού αιτήματος των οικονομικών φορέων (στο πλαίσιο δημοσιευμένων στο 

ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικών διαγωνισμών), για εκπαίδευση στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα του 

εκάστοτε δημοσιευμένου διαγωνισμού, με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του Συστήματος. Η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας του διαγωνισμού συγκεντρώνει 

τα αιτήματα και τα αποστέλλει έγκαιρα στη ΓΔΔΣΠ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

vendor.training@eprocurement.gov.gr, ώστε να καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος εκπαίδευσης και να 

ενημερωθούν σχετικά η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας και οι οικονομικοί φορείς. Η εκπαίδευση 

παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ, είτε απομακρυσμένα μέσω studio τηλεδιάσκεψης, είτε 

μέσω άλλου ηλεκτρονικού μέσου. 

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει πιστοποιημένη (από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) τεχνική αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, τέτοια που να 

προκαλεί αποκλεισμό οικονομικών φορέων από την εμπρόθεσμη κατάθεση προσφοράς, η Διεύθυνση 

Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Θεσσαλίας (κατόπιν της σχετικής 

εξουσιοδότησης που της χορηγήθηκε) δύναται να μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 

των προσφορών. 

 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
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σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 

Δεδομένου ότι οι τεχνικές προδιαγραφές δεν αποτυπώνονται στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο κατάλληλα και 

ψηφιακά υπογεγραμμένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο έχει αναρτηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή στο περιβάλλον του συστημικού διαγωνισμού, ήτοι το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 2.4.3 «Περιεχόμενα Φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 

ίδιο, φέρουν ορατή, μη κρυπτογραφημένη, εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 

έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (και όχι την καταληκτική ημερομηνία) 

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 κατάθεση του έντυπου φακέλου θα γίνει στην υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το 

διαγωνισμό, στην διεύθυνση που ορίζεται στην ενότητα «1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και 

διενέργεια διαγωνισμού». 

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

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

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.2.6. Απόσυρση προσφοράς. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση 

υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο 

αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable 

Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, 

της αρ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης) μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής/ 

αναθέτοντα φορέα, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα η οποία 
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αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής 

ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του Συστήματος έως την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.  

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) ψηφιακά υπογεγραμμένο
12

, όπως 

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
13

, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ 

όπως αυτό έχει προσαρμοσθεί για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, το οποίο έχει αναρτηθεί, και 

σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III) και στην ιστοσελίδα 

της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaly.gov.gr στην διαδρομή: Εφημερίδα 

της Υπηρεσίας ► Διακηρύξεις/Προκηρύξεις. 

β) την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 

και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.3.1  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα II της Διακήρυξης.  

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται ως κάτωθι: 

                                                           

 

12
 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα 

οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 

που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).  

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του 

ΤΕΥΔ, ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΟΙ ΨΗΦΙΑΚΑ στο Μέρος VI «Τελικές δηλώσεις» του ίδιου (και όχι διαφορετικού για 

κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.  

Ειδικότερα, λόγω της προσωποπαγούς ευθύνης που εισάγει το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (λόγοι αποκλεισμού αναφορικά με τις 

καταδίκες) πρέπει να συνυπογράφουν:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι 

διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους.    
13

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες 

συμβάσεις κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) 

www.eaadhsy.gr  
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Ο υποψήφιος συμπληρώνει την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, σχετικά με τη 

συμμόρφωσή του απέναντι στις τεχνικές προδιαγραφές-υποχρεώσεις της Διακήρυξης, με την 

καταφατική απάντηση του και την παραπομπή στο ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο 

εκπρόσωπό του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», το οποίο και 

υποβάλλεται ως pdf στον υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Το 

υποβληθέν «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», θα περιέχει όλες τις 

απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και συμπληρωμένα τα απαιτούμενα στοιχεία στις στήλες 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, για τα ΤΜΗΜΑΤΑ για τα οποία υποβάλλει 

προσφορά.  

Ακολούθως υποβάλλει ηλεκτρονικά στον υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» και όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν την πλήρωση των τεχνικών 

προδιαγραφών, στα οποία  παραπέμπει στην στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του υποβληθέντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 

- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (τεχνικά φυλλάδια, βεβαιώσεις κλπ έγγραφα, που 

αποδεικνύουν την πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών). 

Στην συνέχεια, το Σύστημα παράγει (με εντολή του υποψηφίου) σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 

.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 

έντυπη μορφή. 

Η εμφάνιση τιμής / τιμών στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

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

 

Ο υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό οικονομικών φορέων η οποία, επί ποινή απορρίψεως, υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά.  

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Η τιμή των προς προμήθεια υλικών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών (υλικών) και την 

παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

αυτόματα από το Σύστημα. 

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

Θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες : α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ 

προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 
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του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή  στο άρθρο 1.3 της παρούσας Διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 

μηνών (ή 180 ημερών) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας
14

, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 

στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

                                                           

 

14
 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την Πέμπτη 21/09/2017 και ώρα  11:00π.μ.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου
15

.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 

μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 

διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

                                                           

 

15
    Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 ν. 4412/2016
16

.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές, βάση του άρθρου 90 ν.4412/2016. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 

οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης17 - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», και προσκομίζονται κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

ΓΓΕ
18

 από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

                                                           

 

16
    Πρβλ και Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις 

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους 

κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν 

είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας 

προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα 

Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 

Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν 

είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία 

(τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-

μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και 

από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που 

συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 
17

    Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
18

    Βλέπε στον ιστότοπο http://www.eprocurement.gov.gr, στο link : Συχνές ερωτήσεις, την παράγραφο : Α.9. Οδηγίες 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

(Η κατάθεση του έντυπου φακέλου θα γίνει στην υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το 

διαγωνισμό, στην διεύθυνση που ορίζεται στην ενότητα «1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και 

διενέργεια διαγωνισμού»). 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Τα ως άνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί ή να βρίσκονται σε ισχύ (εφόσον αναγράφουν 

ημερομηνία ισχύος) μετά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής πρόσκλησης για την υποβολή τους. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 έως  2.2.6  της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

Αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

Ποσοστό 15% τόσο στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας, όσο και της μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

                                                                                                                                                                                              

 

κατάρτισης Διακηρύξεων Διαγωνισμών , σελ 5. 
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον διενεργηθεί η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 

αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2.. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Τα συμβατικά έγγραφα, κατά σειρά ισχύος, είναι:  α) Διακήρυξη, β) Προσφορά του Αναδόχου, γ) 

Κατακυρωτική απόφαση, δ) το Συμφωνητικό. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής διέπονται από τις 

διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.  

 

Δικαίωμα άσκησης προσφυγής  

1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του 

νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη 

της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 Ν 4412/2016 

ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης 

ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.  

2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός 

από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1.  

 

Προθεσμία άσκησης της προσφυγής  

1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι:  

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
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προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  

 

Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης 

1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Η 

προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.  

2. Στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών (ΠΔ39/2017, ΦΕΚ Α’ 64/4-5-2017) προβλέπεται 

η τυποποίηση της προσφυγής.  

3. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 365 του ν.4412/2016) σε αυτόν της προσφυγής , παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 

έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.  

4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν 

όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.  

 

Παράβολο 

1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) 

της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν 

μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 

ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της 

άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.  

2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα 

ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των 

τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή.  

3. Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης 

και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του.  

4. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 

την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. 

 

Ανασταλτικό αποτέλεσμα  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 Ν 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του Ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Επιπλέον, για το τμήμα 5, 

ανάδοχος θα αναδειχθεί μόνο εφόσον θα υπάρχει ανάδοχος για το  Τμήμα 1. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις 

4.1.1  Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής Σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 

μέρους του τμήματος των υπηρεσιών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 

ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.1.2  Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας (και συνεπώς ούτε η κατάθεση εγγυητικής καλής λειτουργίας) 

από τους Αναδόχους, καθώς αυτή καλύπτεται από τον κατασκευαστή του κάθε είδους, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας. 

 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 

με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 

σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική επάρκεια – τεχνική ικανότητα, και συντρέχουν στο πρόσωπό του τελευταίου οι 

λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας, τότε υποχρεούται να τον αντικαταστήσει. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 

και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
19

, 
20

 

 

                                                           

 

19
     Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 

20
    Δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης / προαιρέσεις. Στην περίπτωση 

αυτή 

και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και 

ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, 

ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των 

ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν 

μπορεί η αναθέτουσα αρχή να προβλέπει τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της 

σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α/ 337 παρ. 1α). Η περίπτωση α προστίθεται στη διακήρυξη μόνο αν η αναθέτουσα αρχή 

έχει προβλέψει σχετική ρήτρα αναθεώρησης / προαίρεση. 





38 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης21 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

                                                           

 

21
   βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016, Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του/των αναδόχου/ων θα πραγματοποιηθεί εφ άπαξ, μετά την κατάθεση των 

παραστατικών πληρωμής και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τις αρμόδιες  Επιτροπές 

Παρακολούθησης και Παραλαβής και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος 

χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης καθώς και επί κάθε είδους 

δικαιώματος προαίρεσης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ 3 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει και ΚΥΑ αριθμό 1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). Επί της εν λόγω κράτησης 

επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού, άρθρο 64 ν.4172/2013. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά ή δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από τη Σύμβαση και κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτή και ταυτόχρονα επιβάλλονται οι σε βάρος αυτού προβλεπόμενες από 

την κείμενη νομοθεσία και τη Σύμβαση κυρώσεις, αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 

δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την Σύμβαση 

ή τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τα άρθρα 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (Χρόνος 

παράδοσης υλικών), 207 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (Απόρριψη 

συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) του ν. 4412/2016. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ανωτέρω νόμου. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

της Σύμβασης καθώς και των άρθρων 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (Χρόνος 

παράδοσης υλικών), 207 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (Απόρριψη 

συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) του ν. 4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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5. 4        Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

5.4.1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τις απαιτήσεις της Σύμβασης σε οποιοδήποτε τρίτο, εκτός 

από την περίπτωση της εκχώρησης του τιμήματος εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα. Σε περίπτωση μερικής ή 

ολικής απομείωσης του τιμήματος, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού 

τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της Σύμβασης, διακοπή Σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός 

κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

Η υποκατάσταση Αναδόχου απαγορεύεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016. 

5.4.2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 

Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική 

ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το 

ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

5.4.3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

5.4.4. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή 

του. 

5.4.5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και 

οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 

εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 

της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 

συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας αρχής, η 

οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις 

ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από 

μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η Σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη 

Σύμβαση. 

 

5. 5        Χρόνος και τόπος παράδοσης του αντικειμένου της Σύμβασης 

1. Η παράδοση θα γίνει ξεχωριστά σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Οι τόποι  παράδοσης θα είναι: 

Περιφερειακή Ενότητα Σημεία Παράδοσης 

1. ΠΕ Λάρισας Α. Διοικητήριο, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, 41110, Λάρισα 

Β. Νέο Κτίριο, Θεοφράστου & Καλλισθένους, 41335, Λάρισα  

2. ΠΕ Μαγνησίας Διοικητήριο, Ελ.Βενιζέλου & Αναλήψεως, 38001, Βόλος 

3. ΠΕ Τρικάλων Διοικητήριο, Β. Τσιτσάνη  31, 42132, Τρίκαλα 

4. ΠΕ Καρδίτσας  Διοικητήριο, Κουμουνδούρου 29, 43132, Καρδίτσα 

 

Οι εκτιμώμενες ποσότητες παράδοσης του εξοπλισμού, λογισμικού καθώς και παροχής των εργασιών, 

ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι οι παρακάτω:  
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Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Περιγραφή 

Είδους CPV 
Περιγραφή 
Εξοπλισμού 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Συνολ. 
Ποσό- 
τητες 

Εκτιμώμενες Ποσότητες Παράδοσης  
ανά Περιφερειακή Ενότητα 

(οι παραδοτέες ποσότητες θα προσδιοριστούν ακριβώς 
με το συμφωνητικό) 

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΕ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΠΕ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΠΕ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

         

ΤΜΗΜΑ  1 
Επιτραπέζιοι 
ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 

Κεντρικές 
Μονάδες 
ΤΥΠΟΥ Α 

(με 
πληκτρολόγι
ο και ποντίκι) 

Σετ 275 105 60 70 40 

Κεντρικές 
Μονάδες 
ΤΥΠΟΥ Β 

(με 
πληκτρολόγι
ο και ποντίκι) 

Σετ 20 5 5 5 5 

ΤΜΗΜΑ 2 
Οθόνες και 
κονσόλες 

ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

Οθόνες Τεμάχιο 120 46 26 30 18 

ΤΜΗΜΑ 3 

Πακέτα 
λογισμικού  

διαχείρισης 
αδειών 

Client Access 
License 

(Device CAL) 
για το  Active 

Directory 

Τεμάχιο 200 200 - - - 

ΤΜΗΜΑ 4 
Πακέτα 

λογισμικού  
προστασίας 

από ιούς 

Προγράμματ
α προστασίας 

από ιούς 
Τεμάχιο 300 120 60 70 50 

ΤΜΗΜΑ 5 

Υπηρεσίες 
υποστήριξης 
συστημάτων 

πληροφορικής 

Μετάπτωση 
στα νέα 

συστήματα 
Τεμάχιο 70 35 - 35 - 

 

Η ακριβής ποσότητα καθώς και γραφείο και όροφος παράδοσης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα 

καθοριστεί στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί. 

2. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης είναι τριάντα εργάσιμες μέρες (30) από την υπογραφή του 

συμφωνητικού. Ειδικά για το Τμήμα 5, έναρξη του χρόνου παράδοσης των εργασιών θα είναι η 

παραλαβή (μέρους ή όλων) των ειδών του Τμήματος 1.  

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του αντικειμένου της Σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, πριν από 

τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται 

χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις 

του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

4.  Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του αντικειμένου της Σύμβασης από υπέρβαση 

τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα υλικά ή/και οι υπηρεσίες της Σύμβασης, 

ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
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5.6   Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης - Χρόνος και τρόπος παραλαβής του 
αντικειμένου της Σύμβασης 

1. H παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, που συγκροτείται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Η εν λόγω Επιτροπή θα είναι αρμόδια για 

την τμηματική και την οριστική παραλαβή της παρούσας Σύμβασης. Κατά την διαδικασία παραλαβής του 

αντικειμένου της Σύμβασης διενεργείται ποσοτικός και οπτικός έλεγχος για φθορές που προκληθήκαν 

κατά την μεταφορά και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος.  

2. Η παραλαβή του έργου θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο: 

Α. Ποσοτική - Ποιοτική Παραλαβή 

Με την παράδοση των ειδών της Σύμβασης, θα γίνει ποσοτική παραλαβή, μετά από βασικούς ελέγχους 

που θα πρέπει να κάνει η επιτροπή παραλαβής. Για το τμήμα 5 απαιτείται και ποιοτικός έλεγχος ως προς 

την σωστή μετάπτωση των δεδομένων και εφαρμογών. 

Β. Δοκιμαστική λειτουργία 

Με το πέρας όλων των εργασιών [που αναφέρονται στην προσφορά του αναδόχου – και στη διακήρυξη], 

ο ανάδοχος παραδίδει πιστοποιητικό ετοιμότητας, από την ημερομηνία κατάθεσης του οποίου, θα 

ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών.  

Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού η αρμόδια επιτροπή θα διενεργήσει όλες τις δοκιμές, που αυτή 

κρίνει απαραίτητες για τον έλεγχο του εξοπλισμού (τμήματα 1 και 2),  του λογισμικού προστασίας από 

ιούς (τμήμα 4) καθώς και των εργασιών μετάπτωσης (τμήμα 5). Σε περίπτωση οποιουδήποτε 

προβλήματος ή δυσλειτουργίας, αυτό αναφέρεται εγγράφως στον ανάδοχο και η μέτρηση των ημερών 

ξεκινάει πάλι από την αρχή, μετά τη επίλυση του προβλήματος και από νέο πιστοποιητικό ετοιμότητας 

του αναδόχου. 

Ειδικά για τα τμήματα 1 και 2, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής, θα πρέπει, πριν την οριστική παραλαβή, 

να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο επιβεβαίωσης της προσφερόμενης διάρκειας της εγγύησης από 

τον κατασκευαστή. 

Γ. Οριστική Παραλαβή 

Με την πάροδο τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμων ημερών καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, μετά 

την παράδοση του (τελευταίου) πιστοποιητικού ετοιμότητας, θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή η 

οριστική παραλαβή. 

Για τα Τμήματα 3 και 4, η ποσοτική και οριστική παραλαβή μπορεί να ολοκληρώνεται ταυτόχρονα, με την 

παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων και κλειδιών του λογισμικού. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός αναδόχων, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία, για 

τα αντίστοιχα τμήματα του κάθε αναδόχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 





45 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Α.  ΦΥΣΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Α.1. Αναλυτική περιγραφή Αντικειμένου 

Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης περιλαμβάνει:  

1. Προμήθεια διακοσίων ενενήντα πέντε (295) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, που 

αναλύονται σε: 

- Διακόσιους εβδομήντα πέντε (275) υπολογιστές με την πλέον απλή σύνθεση, αναφερόμενοι 

στον πίνακα συμμόρφωσης(Παρ. ΙΙ) ως τύπου Α. 

- Είκοσι (20) υπολογιστές με πιο βελτιωμένα χαρακτηριστικά, αναφερόμενοι στον πίνακα 

συμμόρφωσης (Παρ. ΙΙ) ως τύπου Β. 

Όλοι οι υπολογιστές θα περιλαμβάνουν: Κεντρική μονάδα (tower), πληκτρολόγιο και ποντίκι. 

Τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο τύπων αναφέρονται στις ενότητες 1.1 ως 1.3 του πίνακα 

συμμόρφωσης του Παρ. ΙΙ. 

Οι ειδικές απαιτήσεις κάθε τύπου αναφέρονται στις ενότητες 1.4 & 1.5 του πίνακα 

συμμόρφωσης του Παρ. ΙΙ, αντίστοιχα. Ο τύπος Β έχει πιο βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση 

με τον τύπο Α, όσον αφορά: Επεξεργαστική ισχύ(CPU), μνήμη RAM και πλήθος/χωρητικότητα 

σκληρών δίσκων. 

Όλοι οι υπολογιστές θα πρέπει να φέρουν εγκατεστημένες τις τελευταίες αναβαθμίσεις του 

λειτουργικού συστήματος, όπως αυτό καθορίζεται στις προδιαγραφές, καθώς και τις τελευταίες 

εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης του συμπεριλαμβανόμενου υλικού.  

2. Προμήθεια  εκατόν είκοσι (120) Οθονών προσωπικών υπολογιστών.  

Τα χαρακτηριστικά τους προσδιορίζονται στην ενότητα 2 του πίνακα συμμόρφωσης του Παρ. ΙΙ. 

Η συνδεσιμότητα VGA είναι απαραίτητη, άλλοι πρόσθετοι τρόποι (πχ HDMI) δεν αποκλείονται. 

3. Προμήθεια  διακοσίων (200) αδειών  Client Access License (Device CAL) για το  Active Directory 

σε Windows Server 2012 R2  

4. Προμήθεια τριακοσίων (300)  αδειών  χρήσης 3ετούς διάρκειας  προγράμματος προστασίας από 

ιούς Kaspersky Endpoint Security for Business–Select (European edition), για προσθήκη στο 

υπάρχον λογισμικό antivirus (με κονσόλες).  
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5. Εργασίες μετάπτωσης  δεδομένων και παραμετροποίηση σε 70 από τους νέους H/Y. Οι 

υπολογιστές αυτοί θα αντικαταστήσουν 70 παλιούς H/Y σε υπάρχουσες θέσεις εργασίας στις ΠΕ 

Λάρισας και ΠΕ Τρικάλων. Οι εργασίες που θα απαιτηθούν, ανά θέση εργασίας, αναφέρονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

1 Μεταφορά του νέου Η/Υ στην θέση εργασίας .  

2 Παραμετροποίηση της κάρτας  δικτύου και ένταξη στο Domain με οδηγίες που θα 

δοθούν. 

3 Δημιουργία προφίλ χρήστη. 

4 Μεταφορά όλων των δεδομένων (αρχεία word, excel, pdf κλπ ) στο νέο Η/Υ, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη. 

5 Μετάπτωση του email  (στους υπάρχοντες Η/Υ χρησιμοποιούνται κυρίως Outlook 

Express, Zimbra mail, Outlook). 

6 Μετάπτωση των δεδομένων – ρυθμίσεων  από το πρόγραμμα περιήγησης που 

χρησιμοποιείται, στον φυλλομετρητή που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

Έλεγχος για την ορθή λειτουργία κάποιων web based εφαρμογών που 

χρησιμοποιούν java και oracle client.  

7 Εγκατάσταση ενός πακέτου εφαρμογών με οδηγίες που θα δοθούν (αφορά απλές 

εφαρμογές όπως chrome, 7-Zip, VLC, Open Office κλπ) χωρίς κάποια ιδιαίτερη 

παραμετροποίηση. 

8 Εγκατάσταση των εκτυπωτών, που θα υποδειχθούν, με τις οδηγίες 

παραμετροποίησης που θα δοθούν. 

9 Μεταφορά του παλιού Η/Υ σε χώρο που θα καθοριστεί εντός κτιρίου. 

 

 Οι νέες κεντρικές μονάδες έχουν προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Win10 με όλες τις 

ενημερώσεις. 

Κάθε Η/Υ περιλαμβάνει κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι. (σε κάποιες θέσεις εργασίας 

δεν θα γίνει αντικατάσταση οθόνης ). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ:  219.991,50€ 

Η σύμβαση  χρηματοδοτείται από: 

την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με το ποσό των 219.991,50€  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε 

βάρος των πιστώσεων του έργου Κ.Α.2014ΕΠ51700027 της ΣΑΕΠ 517, υποέργο 26 «Προμήθεια και 

εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση του εξοπλισμού και την πλήρωση των 

κανόνων ασφαλείας» [Απόσπασμα Πρακτικού 05/25-04-17, Απόφαση α/α 43 (4ο θέμα «Κατάρτιση 

ΚΑΠ Καρδίτσας, Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ 2017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας», 

ΑΠ417/28-04/2017, ΑΔΑ: ΨΙ4Ψ7ΛΡ-7ΩΖ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας], 

σύμφωνα με την με Α.Π.1647/24-04-2017 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 635Ν7ΛΡ-Ω75 και ΑΔΑΜ: 

17REQ001743846/2017-07-24). 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ   Γ.    ΠΕΡΙΟΔΟΣ   ΕΓΓΥΗΣΗΣ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
Ως Περίοδος Εγγύησης Εξοπλισμού (ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 2) ορίζεται η συνολική περίοδος εγγύησης , με 

έναρξη την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης και με χρονική διάρκεια 

που αναλύεται ως εξής: 

Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης Εξοπλισμού Κεντρικών Μονάδων (ΤΜΗΜΑ 1) είναι πέντε 
(5) έτη από την Οριστική Παραλαβή της Σύμβασης. 

Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης Εξοπλισμού Οθονών (ΤΜΗΜΑ 2) είναι δυο (2) έτη από 

την Οριστική Παραλαβή της Σύμβασης. 

Για το χρονικό διάστημα της εγγύησης των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής 

του Εξοπλισμού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1, ο κατασκευαστής θα πρέπει να συμπεριλάβει επιτόπια, στις 

εγκαταστάσεις των τεσσάρων (4) Περιφερειακών Ενοτήτων όπου και θα παραδοθεί ο εξοπλισμός, 

τεχνική υποστήριξη. Η τεχνική αυτή υποστήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον: 

i) Ανταπόκριση σε ανακοίνωση βλάβης έως την επόμενη εργάσιμη μέρα. 

ii) Διάγνωση βλάβης από εκπρόσωπο του κατασκευαστή μέσω τηλεφωνικής, απομακρυσμένης ή 

επιτόπιας υποστήριξης.  

iii) Επιτόπια αποκατάσταση προβλημάτων - επιδιόρθωση υλικού, στις εγκαταστάσεις  των 

υπηρεσιών των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων. 

iv) Το κόστος των υλικών, εργασιών και λοιπών εξόδων αποκατάστασης της βλάβης, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς, βαρύνει αποκλειστικά τον κατασκευαστή . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 





49 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  –  Πίνακες συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Η συμμόρφωση του υποψηφίου με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, πιστοποιείται με την 

καταφατική απάντησή του στο σύστημα και την παραπομπή στο ψηφιακά υπογεγραμμένο από 

το νόμιμο εκπρόσωπό του παρόν «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», το οποίο και υποβάλλεται ως pdf στον υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

– Τεχνική Προσφορά». 

 

 

Το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, διατίθεται στους 

υποψηφίους και σε επεξεργάσιμη μορφή .doc, προκειμένου να μπορεί να συμπληρωθεί από 

αυτούς, υποβάλλεται με τη μορφή ενός ενιαίου αρχείου,  και περιλαμβάνει: 

 

Α) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, που αφορά σε «Δήλωση συμμόρφωσης του 

υποψηφίου με τις Τεχνικές απαιτήσεις», ο οποίος θα δηλώνει ότι:  
 

«Ως υποψήφιος ανάδοχος έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης, 

όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα ΙΙ «ΠΙΝΑΚΕΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης, για την «Προμήθεια 

και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση του εξοπλισμού και την πλήρωση των 

κανόνων ασφαλείας» και δεσμεύομαι ότι θα συμμορφώνομαι πλήρως με όλους τους όρους 

αυτής». 

 

Β) ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπου 

απαριθμούνται και αναφέρονται τα έγγραφα/στοιχεία/βεβαιώσεις κλπ, στα οποία παραπέμπει 

ο προσφέρων στη στήλη  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ των πινάκων συμμόρφωσης. 

 

Γ) περιέχει τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, οι οποίοι και 

συμπληρώνονται κατάλληλα από τους υποψηφίους για το τμήμα ή τα τμήματα της σύμβασης  

για τα οποία υποβάλλουν προσφορά. 
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Α. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 

Δήλωση συμμόρφωσης του υποψηφίου με τις Τεχνικές απαιτήσεις, ο οποίος δηλώνει ότι:  
 

 

«Ως υποψήφιος ανάδοχος έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της 

Διακήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα ΙΙ «ΠΙΝΑΚΕΣ  

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Διακήρυξης, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση 

του εξοπλισμού και την πλήρωση των κανόνων ασφαλείας» και δεσμεύομαι ότι θα 

συμμορφώνομαι πλήρως με όλους τους όρους αυτής». 
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Β.   ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
ΑΑ ΟΝΟΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 

(εγγράφου/στοιχείου/βεβαίωσης κλπ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 (εγγράφου /στοιχείου/βεβαίωσης κλπ) 

1   

2   

   

….   
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Γ.  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα 
Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης, έχοντας την 

απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. 

Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του πίνακα συμμόρφωσης. 

Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι η ελάχιστη υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Όπου υπάρχει η απαίτηση «να 

αναφερθεί» , ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει το προσφερόμενο μέγεθος/ποσότητα του στοιχείου. 

Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα 

Διακήρυξη, με τους οποίους ο προσφέρων υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.  

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η καταφατική απάντηση του προσφέροντα που 

έχει τη μορφή ΝΑΙ και δηλώνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται, καθώς και με αναφορά στο 

προσφερόμενο μέγεθος/ποσότητα, όπου απαιτείται να αναφερθεί. Ο υποψήφιος θα πρέπει να 

προβεί στην προσθήκη παραπομπής για την τεκμηρίωση της απάντησής του. 

Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αντίστοιχα 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ, στη σελίδα αναφοράς και στην παράγραφο ή ενότητα των 

τεχνικών φυλλαδίων, κατασκευαστών, εγγράφων, βεβαιώσεων  κλπ στοιχείων (που αναφέρονται στη 

«ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του παρόντος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ), που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των απαντήσεων 

στις τεχνικές προδιαγραφές.  Παράδειγμα ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ: «ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Η/Υ Α», σελ.15,  ενοτ. 

«MEMORY» 

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των 

πληροφοριών που ζητούνται για το τμήμα ή τα τμήματα που ο προσφέρων συμμετέχει. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

 

ΤΜΗΜΑ 1 - Κεντρικές Μονάδες (με πληκτρολόγιο και ποντίκι) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1 Γενικές απαιτήσεις    

1.1.1 Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει 

πιστοποίηση CE από αναγνωρισμένο φορέα. Να 

επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. 

Ναι   

1.1.2 Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να 

είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο. 

Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. 

Ναι   

1.1.3 Το προσφερόμενο μοντέλο να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον. Να επισυναφθεί έγγραφο 

πιστοποίησης EPEAT ή ισοδύναμο. 

Ναι   
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ΤΜΗΜΑ 1 - Κεντρικές Μονάδες (με πληκτρολόγιο και ποντίκι) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.4 Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει 

πιστοποίηση Energy Star >= 5.0 ή ισοδύναμο. Να 

επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.1.5 Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει 

πιστοποίηση κατά RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances, 2002/95/EC). Να επισυναφθεί το 

σχετικό έγγραφο. 

Ναι   

1.1.6 Πιστοποίηση κατά WEEE (Waste Electrical and 

Electronic Equipment, 2002/96/EC). Να 

επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. 

Ναι   

1.1.7 Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε 

παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική 

στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να 

έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή 

κατάσταση End Of Life 

Ναι   

1.1.8 Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης 

του κατασκευαστή είναι τουλάχιστον πέντε (5) έτη 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.1.9 Η παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξη θα είναι 

σύμφωνη με τα αναφερόμενα στην Ενότητα Γ του 

Παραρτήματος Ι.  

Να παραδοθεί έγγραφη βεβαίωση του 

κατασκευαστή ότι είναι ενήμερος και αποδέχεται 

τους όρους αυτής.  

Ναι   

1.1.10 Να παραδοθεί έγγραφη βεβαίωση του 

κατασκευαστή ότι είναι ενήμερος και αποδέχεται 

ότι η εγγύηση θα αρχίσει μετά την οριστική 

παραλαβή 

Ναι   

1.1.11 Οι βασικές διακριτές συνιστώσες του συστήματος 

(πληκτρολόγιο - ποντίκι - κεντρική μονάδα) θα 

πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή και να 

καλύπτονται από τους ίδιους όρους εγγύησης 

Ναι   

1.2 Hardware     

1.2.1 Τύπος κουτιού mini ή midi Ναι   

1.2.2 Ημερομηνία ανακοίνωσης επεξεργαστή (CPU) 

εντός του 2017 

Ναι, να 

αναφερθεί 
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ΤΜΗΜΑ 1 - Κεντρικές Μονάδες (με πληκτρολόγιο και ποντίκι) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.2.3 Υποστήριξη instruction set 64 bit Ναι   

1.2.4 Το πλήθος των USB θυρών να είναι τουλάχιστον έξι 

(6). Τουλάχιστον 2 από αυτές τις θύρες να είναι 

τύπου USB 3.0. 

Ναι, να 

αναφερθεί το 

συνολικό πλήθος 

και πόσες είναι 

USB 3.0 

  

1.2.5 Να παρέχονται τουλάχιστον 2 από τις 

προαναφερθείσες usb θύρες στο μπροστινό μέρος 

της κεντρικής μονάδας 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.2.6 Να υποστηρίζει DDR4 μνήμη RAM Ναι   

1.2.7 Να υποστηρίζονται δίσκοι τύπου SATA 3 Ναι   

1.2.8 Να διαθέτει κάρτα δικτύου τουλάχιστον 1000 

Mbps (Gbps Ethernet) 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.2.9 Ο προσφερόμενος οπτικός οδηγός να υποστηρίζει 

οπτικά μέσα CD/DVD±RW 

Ναι   

1.2.10 Ο τύπος σύνδεσης του προσφερόμενου οπτικού 

οδηγού να είναι SATA 

Ναι   

1.2.11 Να αναφερθούν οι μέγιστες ταχύτητες ανάγνωσης 

και εγγραφής του προσφερόμενου οπτικού οδηγού 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.2.12 Να διαθέτει κάρτα ήχου Ναι   

1.2.13 Η κεντρική μονάδα να διαθέτει θύρα εξόδου VGA Ναι   

1.2.14 Η κεντρική μονάδα να διαθέτει επιπλέον μία 

ψηφιακή έξοδο για οδήγηση σήματος οθόνης(πχ  

HDMI, DVI, Display Port). Να αναφερθεί. 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.2.15 Το προσφερόμενο πληκτρολόγιο να είναι πλήρες, 

συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη 

αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων 

και με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο 

Ναι   

1.2.16 Ο τύπος σύνδεσης του προσφερόμενου 

πληκτρολογίου να είναι USB 

Ναι   

1.2.17 Το προσφερόμενο ποντίκι να είναι τύπου laser, 3 

πλήκτρων (2 πλήκτρων με ροδέλα), κατάλληλο για 

δεξιόχειρες και αριστερόχειρες 

Ναι   

1.2.18 Το τροφοδοτικό της κεντρικής μονάδας να 

υποστηρίζει τάση λειτουργίας Ελληνικού 

ηλεκτρικού συστήματος (220- 240V, 50Hz) 

Ναι   
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ΤΜΗΜΑ 1 - Κεντρικές Μονάδες (με πληκτρολόγιο και ποντίκι) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.2.19 Το τροφοδοτικό της κεντρικής μονάδας να είναι 

αθόρυβο (<=28dB) 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.3 Λογισμικό     

1.3.1 Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα MS 

Windows 10 Professional, 64bit, ελληνική έκδοση. 

Στο λειτουργικό σύστημα να έχουν γίνει οι πιο 

πρόσφατες αναβαθμίσεις και είναι εγκατεστημένες 

οι τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων 

οδήγησης   

Ναι   

1.3.2 Να υπάρχει δυνατότητα αυτοματοποιημένης 

επαναφοράς/επανεγκατάστασης του λογισμικού. 

Να αναφερθεί με ποιον τρόπο γίνεται 

επαναφορά (π.χ. recovery partition, ή recovery 

disk..) 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.3.3 Το κλειδί των Windows να είναι ενσωματωμένο 

στο BIOS/UEFI 

Ναι   

1.3.4 Να παραδοθεί σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη 

μορφή η λίστα των Η/Υ που θα παραδοθούν ανά 

Περιφερειακή Ενότητα. Στη λίστα θα καταγράφεται  

το  S/N κατασκευαστή καθώς και το κλειδί του ΛΣ 

του κάθε Η/Υ 

Ναι   

1.4 Ειδικά χαρακτηριστικά κεντρικών μονάδων τύπου 

Α 

   

1.4.1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και ο 

χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου 

Ναι, να 

αναφερθούν 

  

1.4.2 Η απαιτούμενη ποσότητα είναι 275 Ναι   

1.4.3 Ο αριθμός πυρήνων του επεξεργαστή να είναι 

τουλάχιστον δύο (>=2) 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.4.4 Βασική Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή 

(Processor Base Frequency) ελάχιστη  (>= 3,9 GHz) 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.4.5 Cache επεξεργαστή (>= 3MB) Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.4.6 Να αναφερθεί το όνομα του μοντέλου του 

επεξεργαστή 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.4.7 Τοποθετημένη μνήμη RAM (>= 4 GB) Ναι, να   
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ΤΜΗΜΑ 1 - Κεντρικές Μονάδες (με πληκτρολόγιο και ποντίκι) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αναφερθεί 

1.4.8 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM (>= 16 GB) Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.4.9 Ο σκληρός δίσκος να είναι τεχνολογίας SSD, 

ελάχιστης χωρητικότητας 240 GB, SATA III (6Gb/s) 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.5 Ειδικά χαρακτηριστικά κεντρικών μονάδων τύπου 

Β 

   

1.5.1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και ο 

χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου 

Ναι, να 

αναφερθούν 

  

1.5.2 Η απαιτούμενη ποσότητα είναι 20 Ναι   

1.5.3 Ο αριθμός πυρήνων του επεξεργαστή να είναι 

τουλάχιστον τέσσερα (>=4) 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.5.4 Βασική Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή 

(Processor Base Frequency) ελάχιστη  (>=) 3,4 GHz 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.5.5 Cache επεξεργαστή (>= 6 MB) Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.5.6 Να αναφερθεί το όνομα του μοντέλου του 

επεξεργαστή 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.5.7 Τοποθετημένη μνήμη RAM (>= 8 GB) Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.5.8 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM (>= 16 GB) Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.5.9 Ο 1ος σκληρός δίσκος (δίσκος συστήματος) να 

είναι τεχνολογίας SSD, ελάχιστης χωρητικότητας 

240 GB, SATA3 (6Gb/s) 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

1.5.10 Ο  2
ος

  σκληρός δίσκος (HDD)  να έχει ελάχιστη 

χωρητικότητα 1 TB, διασύνδεση SATA3 (6GB/s), 

ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm 

Ναι, να 

αναφερθούν  

  

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 – Οθόνες 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο της 

οθόνης 

Ναι, να 

αναφερθούν 

  

2.2 Ποσότητα 120 τεμάχια Ναι   

2.3 Η διαγώνιος της οθόνης να είναι τουλάχιστον 21 Ναι, να   
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ΤΜΗΜΑ 2 – Οθόνες 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ίντσες αναφερθεί 

2.4 Τύπος Οθόνης LED Ναι   

2.5 Να αναφερθεί η μέγιστη ανάλυση (pixel) Ναι, να 

αναφερθεί 

  

2.6 Γωνία θέασης (οριζόντια) >= 160 μοίρες Ναι, να 

αναφερθεί 

  

2.7 Οθόνη ευρείας θέασης (widescreen) Ναι   

2.8 Χρόνος απόκρισης <= 5 ms Ναι, να 

αναφερθεί 

  

2.9 Φωτεινότητα >= 250 cd/m2 Ναι, να 

αναφερθεί 

  

2.10 Να διαθέτει υποδοχή VGA Ναι   

2.11 Να διαθέτει επιπλέον τουλάχιστο μία ψηφιακή είσοδο Ναι, να 

αναφερθούν 

το είδος και 

το επιπλέον 

πλήθος 

  

2.12 Να περιλαμβάνεται στην συσκευασία καλώδιο 

σύνδεσης VGA 

Ναι   

2.13 Να διαθέτει πιστοποίηση RoHS ή/και WEEE Ναι   

2.14 Να διαθέτει πιστοποίηση Energy Star ή ισοδύναμη Ναι   

2.15 Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης 

του κατασκευαστή είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη 

Ναι, να 

αναφερθεί 

  

2.16 Να παραδοθεί έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή 

ότι είναι ενήμερος και αποδέχεται ότι η εγγύηση θα 

αρχίσει μετά την οριστική παραλαβή 

Ναι   

2.17 Να παραδοθεί σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη 

μορφή η λίστα των S/N των οθονών που θα 

παραδοθούν ανά Περιφερειακή Ενότητα.   

Ναι   

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 – Client Access License (Device CAL) για το  Active Directory 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.1 Διακόσιες (200) άδειες Client Access License (Device 

CAL) για το Active Directory σε Windows Server 2012 

R2. 

Ναι   
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ΤΜΗΜΑ 4– Προγράμματα προστασίας από ιούς 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1 Τριακόσιες (300) άδειες χρήσης  Kaspersky Endpoint 

Security for Business–Select (European edition). 

 

Ναι   

4.2 Οι άδειες να είναι τουλάχιστον τριετούς διάρκειας  Ναι, να 

αναφερθεί 

  

4.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η 

προμήθεια να γίνει με τρόπο που θα διασφαλίσει την 

κατανομή του πλήθους των αδειών σε 4 κονσόλες 

(μία από τις οποίες είναι ήδη εγκατεστημένη), οι 

οποίες θα λειτουργούν σε διαφορετικά υποδίκτυα 

που επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Ναι   

4.4 Να υπάρχει η δυνατότητα της επικοινωνίας των 4 

κονσολών (π.χ. ως master - slave), η οποία θα 

υλοποιηθεί εκτός των υποχρεώσεων της παρούσας 

σύμβασης και στόχο θα έχει την ενοποίηση και τον 

ενιαίο έλεγχο του παρεχόμενου λογισμικού 

Ναι   

 

 

ΤΜΗΜΑ 5 – Μετάπτωση στα νέα συστήματα   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.1 Εργασίες μετάπτωσης σε 70 Η/Υ όπως 

περιγράφονται στον σχετικό πίνακα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, 

Α.1.5 

Ναι   

5.2 Οι εργασίες θα παρασχεθούν στην ΠΕ Λάρισας και 

στην ΠΕ Τρικάλων, σύμφωνα με την «5.5 Χρόνος και 

τόπος παράδοσης του αντικειμένου της Σύμβασης» 

της Διακήρυξης  

Ναι   

 

 
Υπογράφεται Ψηφιακά από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ  -  ΤΕΥΔ 

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 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: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5007] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πλατεία Ρήγα Φεραίου (Παπαναστασίου &  

Κουμουνδούρου)/ Λάρισα / 41100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Παπαμούστος Σπύρος, Θεοδοσίου Εύα] 

- Τηλέφωνο: [2441350110, 2413506233] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [diaf.egov@thessaly.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.thessaly.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [Προμήθεια 

και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση του εξοπλισμού και την πλήρωση των κανόνων 

ασφαλείας, CPV:  

30213300-8 : Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

30231000-7 : Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 

48218000-9 : Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 

48760000-3 : Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς  

72253200-5 :  Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………………………..…] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Υφίστανται πέντε (5) τμήματα, αντίστοιχα με τα 

παραπάνω CPV, εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ:  1) Η/Υ 149.962,50€ 2) Οθόνες Η/Υ  12.000,00€ 3) Λογισμικό 

CALs 6.600,00€ 4) Λογισμικό προστασίας από ιούς 5.700,00€ και 5) Εργασίες μετάπτωσης στους νέους Η/Υ 

3.150,00€] 

- - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [891/2017] 

 
 

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 αρμόδιοι1 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 
υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση2; 

[……] 

Νομική μορφή του οικονομικού φορέα (πχ ατομική, ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ 
κλπ) 

[……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους3; 

[] 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. 

[……] 

 
 
 
 

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: 
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Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου 
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 …): 

[……] 

Ονοματεπώνυμα & ιδιότητες υπόχρεων για τη συνυπογραφή του 
ΤΕΥΔ αναφορικά με τους λόγους αποκλεισμού για τις καταδίκες: 
(πχ στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις Α.Ε. ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ) 

 

Ονοματεπώνυμο ιδιότητα 

1)[……] [……] 
2)[……] [……] 

κ.ο.κ. κ.ο.κ. 
 

 
 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
4
  

Στήριξη: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 
 
 
 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος 
της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες5 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6· 

2. δωροδοκία7,8· 

3. απάτη9· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες10· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας11· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12. 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου13 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): 
[……][……][……][……]14 

Εάν ναι, αναφέρετε15: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας 
ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,  

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

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……] 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 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): 
[……][……][……][……]16 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας 
έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)17; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν18: [……] 

 
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 
ασφάλισης19, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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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; Διευκρινίστε: 
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 ;20 
 

ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
α)[……]· α)[……]· 
β)[……] β)[……] 
  
γ.1) [] Ναι [] Όχι  γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  
-[……] -[……] 
-[……] -[……] 

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

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): 21 
[……][……][……] 

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις22 : 

• πτώχευση  
• διαδικασία εξυγίανσης 
• αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο 
• σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου 

Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός 
φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσεις23  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 
 
 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

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

Α: Καταλληλότητα 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 
 
 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού 
φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης : 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [2014] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [2015] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [2016] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
(αριθμός ετών, άθροισμα κύκλου εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο 
εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας: 

[……………………] 

 
 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 
 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 
 
 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων 

 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται24, 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 δωρεάν25. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην [ Περιφέρεια Θεσσαλίας ], προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του αριθ. 891//2017 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την 
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση του εξοπλισμού και την πλήρωση των 
κανόνων ασφαλείας. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [   ……] 
 
 
Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές) (από τους υπόχρεους σύμφωνα με τα δηλωθέντα πρόσωπα στο Μέρος ΙΙ.Β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων 
των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, ΣΥΝ-
υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
Ειδικότερα για το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (λόγοι αποκλεισμού αναφορικά με τις καταδίκες): 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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1
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

2
 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. 
3
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

4
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 

που ορίζονται στην περίπτωση στ́  του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α  ́ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 
5
 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.  
6
 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). 
7
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

8
 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). 
9
 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. 
10

 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. 
11

 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”. 
12

 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.". 
13

 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 ) 
14

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
15

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17

 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)  
18

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ̓ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει 

την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
19

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
20

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

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

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
21

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
22

 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
23

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
24

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
25

 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. 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

Α) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)……………………………..………………….. ……………..……………….  

Ημερομηνία έκδοσης: ………………………………………………………………………………………………..………………..…………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)…………………………................................ 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ................................................................................. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμό. ……………………….…….……….. ποσού …………….………..……….……. ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………………….…………………… υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ...................................................,  ΑΦΜ: 

 .......................................... (διεύθυνση) ....................................................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ......................................................................., ΑΦΜ: 

........................................  (διεύθυνση) .......................…………………………………..……………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

  α) (πλήρη επωνυμία) .........................................................................., ΑΦΜ: ................................ 

(διεύθυνση) .................................................................................................................................................. 

  β) (πλήρη επωνυμία) .........................................................................., ΑΦΜ: .................................. 

(διεύθυνση) .................................................................................................................................................... 

  γ) (πλήρη επωνυμία) ............................................................................, ΑΦΜ: ................................. 

(διεύθυνση) ...................................................................................................................................................
 
 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ................................................... Διακήρυξη/ 

Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ............................................................. της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για 

το/α τμήμα/τα ...............................................................................
 
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ 

ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

...............................ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………………………………………………………………………………...  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/ Πρόσκλησης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας 

θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 

της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/) ……………………………………………………………….……………….  

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).......................................................... 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................................................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμό. …………………………………………….. ποσού …………………………………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ................................................,  ΑΦΜ: 

 ............................... (διεύθυνση) ..............................................................…….…………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ......................................................................, ΑΦΜ: 

................................. (διεύθυνση) .......................……………………………………………………….………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

  α) (πλήρη επωνυμία) ........................................................................................................................, ΑΦΜ: 

................................. (διεύθυνση) ......................................................................................................... 

  β) (πλήρη επωνυμία) ........................................................................................................................, ΑΦΜ: 

................................. (διεύθυνση) ......................................................................................................... 

  γ) (πλήρη επωνυμία) ........................................................................................................................, ΑΦΜ: 

.................................. (διεύθυνση) ........................................................................................................ 

 (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

 ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

 ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ. ………………………….…….... σύμβασης “(τίτλος 

σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ............................................................. Διακήρυξη / Πρόσκληση 

/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 
............................................. της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

φορέα). 

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ..........…. 

ημέρες
 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ......................... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 

της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 «προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση του 

εξοπλισμού και την πλήρωση των κανόνων ασφαλείας» 

 

 

Στη Λάρισα σήμερα την  …… ημέρα ……….. του μηνός  ……..   του έτους 201….., οι κάτωθι: 

A. Περιφέρεια Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, Πλατεία Ρήγα Φεραίου (Κουμουνδούρου & 

Παπαναστασίου), ΤΚ:41110 με ΑΦΜ: 997844846, ΔΟΥ Α’ Λάρισας, νομίμως εκπροσωπούμενη από 

τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») 

και 

B. .................................(επωνυμία)., που εδρεύει στ .............(Πόλη), ...........(οδός), ΤΚ ........., με ΑΦΜ 

................., ΔΟΥ ........., νομίμως εκπροσωπούμενη από τ.........................., (εφεξής ο «Ανάδοχος») 

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

  

1) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

6) του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

7) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

8) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

9) του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

10) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμό. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

11) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
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12) του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

13) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

14) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

15) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

16) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

17) του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

18) 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 » 

19) 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.), 

20) 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. 

21) Το με αριθ. …./…….201… έγγραφο του  ………. 

22) Την αριθ. …./…….201… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία 

εγκρίθηκε το έργο.  

23) Τη με  αρ. πρ. …./…….201… (ΑΔΑ: ……………….) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (Γενικής 

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας) 

για την διάθεση  πίστωσης ……………. ευρώ. 

24) Την με αριθ. …../201… (Πρακτικό ..ο/…...201…/Θέμα …ο – ΑΔΑ: ………..) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης διενέργειας του 01/2017 διαγωνισμού και ορισμού 

μελών επιτροπής διενέργειας αυτού και επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων. 

25) την αριθ. …/2017 διακήρυξη 

26) την με αριθ. …../201… (Πρακτικό ..ο/…...201…/Θέμα …ο – ΑΔΑ: ………..) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί κατακύρωσης του …./2017 διαγωνισμού 

27) την αριθ. ……/….. απόφαση έγκρισης νομιμότητας 

28) την α/α … απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

Άρθρο 1
ο
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε χώρους της αναθέτουσας αρχής, που θα υποδειχθούν από  τη Δ/νση Διαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Λάρισα και τα Τμήματα Πληροφορικής στις Περιφερειακές Ενότητες 

Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων, θα παραδοθούν τα παρακάτω αναφερόμενα είδη: 
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Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή Είδους Περιγραφή 
Εξοπλισμού 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητες 

ΤΜΗΜΑ 1 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 

Κεντρικές Μονάδες 
ΤΥΠΟΥ Α  
(με πληκτρολόγιο και 
ποντίκι)  

Σετ 275 

 Κεντρικές Μονάδες 
ΤΥΠΟΥ Β  
(με πληκτρολόγιο και 
ποντίκι)  

Σετ 20 

ΤΜΗΜΑ 2 Οθόνες και κονσόλες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Οθόνες 

Τεμάχιο 120 

ΤΜΗΜΑ 3 Πακέτα λογισμικού  
διαχείρισης αδειών 

Client Access License 
(Device CAL) για το  
Active Directory 

Τεμάχιο 200 

ΤΜΗΜΑ 4 Πακέτα λογισμικού  
προστασίας από ιούς 

Προγράμματα 
προστασίας από ιούς Τεμάχιο 300 

ΤΜΗΜΑ 5 Υπηρεσίες υποστήριξης 
συστημάτων πληροφορικής 

Μετάπτωση στα νέα 
συστήματα   Τεμάχιο 70 

 

Όλα τα ανωτέρω είδη, θα είναι αυτά που αναφέρονται στην Προσφορά του αναδόχου, τα οποία  

πληρούν τους όρους της διακήρυξης και θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

 

 

Άρθρο 2
ο
 TIMH 

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, ο πίνακας τιμών είναι ο παρακάτω: 

 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Περιγραφή Είδους Περιγραφή 
Εξοπλισμού 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό- 
τητες 

Τιμή/ 

μονάδ. 

χωρίς 

ΦΠΑ  

Τιμή/ 

μονάδ. με 

ΦΠΑ  

Σύνολα 
ανά 

είδος, 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 Επιτραπέζιοι 
ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 

Κεντρικές Μονάδες 
ΤΥΠΟΥ Α  
(με πληκτρολόγιο και 
ποντίκι)  

Σετ 275 

   

 Κεντρικές Μονάδες 
ΤΥΠΟΥ Β  
(με πληκτρολόγιο και 
ποντίκι)  

Σετ 20 

   

ΤΜΗΜΑ 2 Οθόνες και κονσόλες 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

Οθόνες 

Τεμάχιο 120 
   

ΤΜΗΜΑ 3 Πακέτα λογισμικού  
διαχείρισης αδειών 

Client Access License 
(Device CAL) για το  
Active Directory 

Τεμάχιο 200 
   

ΤΜΗΜΑ 4 Πακέτα λογισμικού  
προστασίας από 
ιούς 

Προγράμματα 
προστασίας από ιούς Τεμάχιο 300 

   

ΤΜΗΜΑ 5 Υπηρεσίες 
υποστήριξης 
συστημάτων 

Μετάπτωση στα νέα 
συστήματα   Τεμάχιο 70 
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πληροφορικής 

ΦΠΑ (24%)  

Τελικό Σύνολο  

 

Στο συνολικό ποσό των --------- € περιλαμβάνονται οι φόροι και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Άρθρο 3
ο
  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα συμβατικά έγγραφα, κατά σειρά ισχύος, είναι:  

α) Διακήρυξη 

β) Προσφορά του Αναδόχου   

γ) Κατακυρωτική απόφαση   

δ) Συμφωνητικό 

 

Άρθρο 4
ο
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

Οι εργασίες που αναφέρονται στη διακήρυξη και στην προσφορά του, αποτελούν υποχρέωση 

του αναδόχου. Οι εργασίες αυτές είναι οι παρακάτω: 

1. Οι Η/Υ, κατά την παράδοσή τους, θα πρέπει να φέρουν προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα 

Windows 10 pro GR καθώς και τις τελευταίες αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος 

(windows update), όπως αυτό καθορίζεται στις προδιαγραφές, καθώς και τις τελευταίες εκδόσεις 

των προγραμμάτων οδήγησης του συμπεριλαμβανόμενου υλικού.  

2. Θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή η λίστα του εξοπλισμού (ΗΥ-οθόνες),  

που θα παραδοθεί ανά Περιφερειακή Ενότητα. Στη λίστα θα καταγράφεται το S/N κατασκευαστή 

καθώς και το κλειδί του Λειτουργικού Συστήματος του κάθε Η/Υ. 

3. Εργασίες Μετάπτωσης  για  Η/Υ σε υπάρχουσες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την ενότητα  Α του 

παραρτήματος Ι της διακήρυξης, όπου περιγράφεται το φυσικό αντικείμενο.  
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Άρθρο 5
ο
 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

Η παράδοση των υλικών της αρχικής προμήθειας (Τμήματα 1-4) γίνεται το αργότερο εντός 

τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού (σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στη διακήρυξη).  

Η παράδοση θα ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή των ειδών / εργασιών για κάθε τμήμα, 

με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας (συνεκτιμώντας και τους χρόνους 

ποσοτικής – ποιοτικής παραλαβής, δοκιμαστικής λειτουργίας και οριστικής παραλαβής).  

Όσον αφορά το Τμήμα 5, το χρονοδιάγραμμα της μετάπτωσης θα ξεκινήσει με την παραλαβή 

των πρώτων νέων Η/Υ του Τμήματος 1 και θα ολοκληρωθεί σε 30 εργάσιμες μέρες. Η συνολική ποσότητα 

των προς μετάπτωση Η/Υ αναφέρεται στον πίνακα του 1ου άρθρου. 

Σε περιπτώσεις που υπάρχει σημαντικός λόγος για παράταση του χρονοδιαγράμματος, από την 

πλευρά του αναδόχου, τότε το ζητάει εγγράφως, πριν την ημερομηνία λήξης της παρούσας, 

αναφέροντας το λόγο, για να εξεταστεί από την επιτροπή του διαγωνισμού. 

Η Δ/νση Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης, η οποία διεκπεραιώνει το διαγωνισμό, (είτε κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματος από τον ανάδοχο, είτε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής παρακολούθησης 

του έργου) έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης, για όσο διάστημα 

χρειαστεί και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερο από δύο (2) μήνες από την αρχική τελική ημερομηνία 

της Σύμβασης και με τις ίδιες προδιαγραφές και τιμές της παρούσης. Για παρατάσεις του 

χρονοδιαγράμματος, πέραν του ορίου αυτού, απαιτείται έγκριση από την Οικονομική επιτροπή της 

Αναθέτουσας Αρχής, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης. 

 

Άρθρο 6
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Η παραλαβή του έργου θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο: 

6.1 Ποσοτική - Ποιοτική Παραλαβή 

Με την παράδοση των ειδών της Σύμβασης, θα γίνει ποσοτική παραλαβή, μετά από βασικούς 

ελέγχους που θα πρέπει να κάνει η επιτροπή παραλαβής. 

Για το Τμήμα 5 του 1
ου

 άρθρου απαιτείται και ποιοτικός έλεγχος ως προς την σωστή μετάπτωση 

των δεδομένων και εφαρμογών. 
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6.2 Δοκιμαστική λειτουργία 

Με το πέρας όλων των εργασιών [που αναφέρονται στην παρούσα – στην προσφορά του 

αναδόχου – και στην διακήρυξη], ο ανάδοχος παραδίδει πιστοποιητικό ετοιμότητας, από την 

ημερομηνία κατάθεσης του οποίου, θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας 

τριάντα (30) εργάσιμων ημερών.  

Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού η αρμόδια επιτροπή θα διενεργήσει όλες τις δοκιμές, 

που αυτή κρίνει απαραίτητες για τον έλεγχο του εξοπλισμού (τμήματα 1 και 2), , του λογισμικού 

προστασίας από ιούς (τμήμα 4) καθώς και των εργασιών μετάπτωσης (τμήμα 5). Σε περίπτωση 

οποιουδήποτε προβλήματος ή δυσλειτουργίας, αυτό αναφέρεται εγγράφως στον ανάδοχο και η μέτρηση 

των ημερών ξεκινάει πάλι από την αρχή, μετά τη επίλυση του προβλήματος και από νέο πιστοποιητικό 

ετοιμότητας του αναδόχου. 

Ειδικά για τα τμήματα 1 και 2, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής, θα πρέπει, πριν την οριστική 

παραλαβή, να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο επιβεβαίωσης της προσφερόμενης διάρκειας της 

εγγύησης από τον κατασκευαστή. 

6.3 Οριστική Παραλαβή 

Με την πάροδο τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμων ημερών καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, 

μετά την παράδοση του (τελευταίου) πιστοποιητικού ετοιμότητας, θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

η οριστική παραλαβή. 

Για τα Τμήματα 3 και 4 του 1ου άρθρου, η ποσοτική και οριστική παραλαβή μπορεί να 

ολοκληρώνεται ταυτόχρονα, με την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων και κλειδιών του λογισμικού. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός αναδόχων, ακολουθείται η ίδια διαδικασία (6.1, 

6.2, 6.3), για τα αντίστοιχα τμήματα του κάθε αναδόχου. 

Άρθρο 7
ο
 ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας εγγυάται ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα ελαττώματα 

στον εξοπλισμό, ότι πληροί  τις προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς του και ότι είναι 

καινούριος και αμεταχείριστος.  
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Άρθρο 8
ο
 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

Κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου, η οποία δεν 

μπορεί να λυθεί φιλικά, θα λύνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια. 

 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε και 

υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έκαστο εξ αυτών έλαβε από ένα (1) πρωτότυπο, το δε τρίτο 

παραδόθηκε στη Δ/νση Διαφάνειας και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, ως υπεύθυνης για την 

παρακολούθηση του έργου. 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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