
 

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

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Λάρισα, 01/11/2018 

Αριθ.Πρωτ.: 1203 

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας 

Πληροφορίες 

 

 

Τηλέφωνο 

 

Fax 

Email 

Url: 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας 

411 10 

Μήτσος Βασίλης 

Παπαμούστος Σπύρος 

Μπατζιάς Νικόλαος 

2413-506232, 

24413-50110, 166 

2413-506143 

diaf.egov@thessaly.gov.gr 

www.thessaly.gov.gr  

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

«Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης 
παραγωγής και παροχή υπηρεσιών χρήσης 
αυτών»  
 
CPVs: 
30121200-5:  Φωτοαντιγραφικές συσκευές 
50313200-4:  Υπηρεσίες συντήρησης 

φωτοαντιγραφικών Συσκευών 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ: 66163 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
266.129,03 € άνευ ΦΠΑ 
  63.870,97 € ΦΠΑ 24% 
330.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Το Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

 Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ́/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

 Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» 

 Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
Άρθρο 21 παρ.2  «Ανάληψη υποχρεώσεων» 

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5.8.2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/4.5.2017)  «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών 
προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 
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 Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α ́112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

 Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.05.2017) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 Την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ Β’ 1924/02.06.2017) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

 Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική... και άλλες διατάξεις» (άρθ. 9, 
παρ.4β) 

 Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ  Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 
του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) 

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

 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”,  

 την ΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/09-08-2016) «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα 
διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας 
εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α’179), όπως 
ισχύουν» και την ΥΑ 892/2017 (ΦΕΚ 538/Β/22-02-2017) τροποποίηση της. 

 Την αριθ. 2879/2018 (ΦΕΚ Β’ 879/13.03.2018) υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» " όπως αυτή 
ισχύει. 

 Το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ  Α’ 226 /27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & 
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης 

 Το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23.06.2000) άρθρο 1, παρ. 3 με την οποία μεταβιβάζεται 
η αρμοδιότητα στις Περιφέρειες (τότε Ν.Α.) για την αντιμετώπιση των λειτουργικών 
δαπανών των υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

 τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

 Το Απόσπασμα Πρακτικού 10/28-09-2018, Απόφαση α/α 152 (2ο θέμα «Τροποποίηση  
Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας», ΑΠ1165/02-10-2018, 
ΑΔΑ: 7Σ1Ψ7ΛΡ-80Ν) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

 Τα αποτελέσματα της ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης (αριθμός κωδικού 
18DIAB000003560) σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, όπως 
αυτή ανακοινώθηκε με το αριθ. 953/29-8-2018 έγγραφο-πρόσκληση της Δ/νσης 
Διαφάνειας, 

 Το πρωτογενές αίτημα προμηθειών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΑΔΑΜ: 18REQ003766492/2018-10-01) 
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 Την με Α.Π.2055/2-10-2018 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκεκριμένο αίτημα] (ΑΔΑ: 
75ΝΦ7ΛΡ-ΖΨ7 και ΑΔΑΜ: 18REQ003774585/2018-10-02) 

 Την ανάγκη προμήθειας πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής για την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των πολιτικών ασφαλείας και την 
αντικατάσταση των εκτυπωτικών μηχανών με πρόσφατης τεχνολογίας πολυμηχανήματα, 
με ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών, για διασφάλιση των εκτυπώσεων, καθώς και 
του χαμηλότερου κόστους λειτουργίας και χρήσης τους, είτε βάση προτύπων μειωμένης 
κατανάλωσης ενέργειας είτε λόγω του χαμηλότερου κόστους εκτύπωσης. 

 Το με ΑΠ ΑΠ1059/2-10-2018 Πρακτικό σύστασης επιτροπών του έργου, 

 Την αριθ. 1822/2018 (Πρακτικό 37ο/8-10-2018 Θέμα 19ο) (ΑΔΑ: 9Ν227ΛΡ-Β5Κ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί Έγκρισης διενέργειας 
Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη 
τιμή προσφοράς για το έργο: «Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής και 
παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών» & των όρων διενέργειας αυτού. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει σχέσης τιμής προμήθειας και κόστους υπηρεσιών χρήσης, για 

την ανάδειξη αναδόχου για το έργο  «Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης 

παραγωγής και παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών». 

 
 

 Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, με το ποσό των 330.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε βάρος 

των πιστώσεων του έργου Κ.Α. 2018EΠ01700002 της ΣΑΕΠ 017, υποέργο 1 «Προμήθεια 

πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής και παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών» 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι: (α) η προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης 

παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Ε. Λάρισας 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και (β) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης, 

όπως και χρήσης του εν λόγω εξοπλισμού, σε βάθος πενταετίας και συγκεκριμένα αφορά τα 

παρακάτω πέντε (5) τμήματα: 1) Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα ΤΥΠΟΥ Α (30121200-5), 

2) Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα ΤΥΠΟΥ Β (30121200-5), 3) Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα 

ΤΥΠΟΥ Β με Wi-Fi  (30121200-5), 4) Έγχρωμο πολυμηχάνημα ΤΥΠΟΥ Γ (30121200-5) και 

5) Υπηρεσίες συντήρησης και χρήσης 5ετίας (50313200-4). 

Οι προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα και για 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 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00. 

- Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής κατάρτισης & υποβολής των προσφορών είναι 

η: Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00. 

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

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 23:59. 

- Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η:  

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 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 41110, 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 τριακόσιες εξήντα (360) 

ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας αποσφράγισης των 

προσφορών του διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από 

Τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4024 (ΦΕΚ 
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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 πολυμηχανημάτων μεγάλης 
παραγωγής και παροχή υπηρεσιών 
χρήσης αυτών » 

 
 
 
Ταχ. Δ/νση 

Τ.K. 

Πληροφ. 

 

 

Τηλέφωνο 

 

Fax 
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Url: 

: 
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: 

 

: 
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: 

Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας 

411 10 

Μήτσος Βασίλης 

Παπαμούστος Σπύρος 

Μπατζιάς Νικόλαος 

2413-506232, 

24413-50110, 166 

2413-506143 

diaf.egov@thessaly.gov.gr 

www.thessaly.gov.gr  

 

 

 
 

CPV: 

30121200-5:  Φωτοαντιγραφικές συσκευές 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
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3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 23.59.  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Ρήγα Φεραίου (Παπαναστασίου & 
Κουμουνδούρου) 

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 41110 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL61 

Τηλέφωνο - Αρμόδιος για πληροφορίες 2413 - 506232, Μήτσος Βασίλης 
24413-50110, Παπαμούστος Σπύρος 
24413-50166, Μπατζιάς Νικόλαος 

Φαξ 2413-506.143 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο diaf.egov@thessaly.gov.gr 

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

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

I. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω: (α) της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr  και (β) της 
διαδικτυακής πύλης της Αναθέτουσας Αρχής: www.thessaly.gov.gr στη διαδρομή: Εφημερίδα της 
υπηρεσίας → Διακηρύξεις/Προκηρύξεις. 

II. Οι προσφορές πρέπει  να υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στην  διεύθυνση: 
https://ebs.eprocurement.gov.gr/www.promitheus.gov.gr  (α/α ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμού:  66163..)  

III. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην προαναφερθείσα διεύθυνση 
(Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Λάρισα). 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης1 
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από: την Περιφέρεια Θεσσαλίας,  με  το  ποσό  των τριακοσίων τριάντα 
χιλιάδων ευρώ (330.000 € )συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, σε βάρος των πιστώσεων του έργου Κ.Α. 
2018EΠ01700002 της ΣΑΕΠ 017, υποέργο 1 «Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής  και 

                                                           
1 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών», [Απόσπασμα Πρακτικού 10/28-09-2018, Απόφαση α/α 152 (2ο θέμα 
«Τροποποίηση  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας», ΑΠ1165/02-10-2018, 
ΑΔΑ: 7Σ1Ψ7ΛΡ-80Ν) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας], σύμφωνα με την με 
Α.Π.2055/2-10-2018 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 75ΝΦ7ΛΡ-ΖΨ7 και ΑΔΑΜ: 18REQ003774585/2018-10-02). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Ο τίτλος της υπό ανάθεσης σύμβασης είναι: «Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής και 
παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών». 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί: (α) η προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής για την 
κάλυψη των αναγκών στα κάτωθι αναφερόμενα κτίρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και (β) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης – 
τεχνικής υποστήριξης, όπως και χρήσης του εν λόγω εξοπλισμού, σε βάθος πενταετίας.  

Τα κτίρια στα οποία θα τοποθετεί ο νέος εξοπλισμός είναι:  
1. Διοικητήριο (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, 41110, Λάρισα) 
2. Κτίριο Γεωτεχνικών Υπηρεσιών (Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, 41335, Λάρισα) 
3. Κτίριο Διεύθυνσης Μεταφορών κι Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας (8ο χμ. ΕΟ Λάρισας – Τρικάλων 41500 
Λάρισα) 
4. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας (Φαρσάλων και Δήμητρας Τσάτσου 2, 41335, Λάρισα) 
5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας (Τ. Τσιόγκα 11, 41221, Λάρισα) 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα προς προμήθεια είδη καθώς και οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπως 
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ  που  ακολουθεί: 

A/A 
ΤΜΗΜ 

Κωδικός 
Είδους CPV 

Περιγραφή 
Είδους CPV 

Περιγραφή 
Εξοπλισμού / 

Υπηρεσιών 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό- 
τητες 

Προϋπ/σμ
ός 

Μονάδας 
Μέτρησης 
Χωρίς ΦΠΑ 

Εκτιμώμενη Αξία 
Τμήματος χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Εκτιμώμενη 
Αξία 

Τμήματος με 
Φ.Π.Α. 

1 30121200-5 
Φωτοαντιγρα

φικές 
συσκευές 

Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα 
μεγάλης 
παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Α + βάση 

Τεμάχιο 11 6.100,00 67.100,00 83.204,00 

2 30121200-5 
Φωτοαντιγρα

φικές 
συσκευές 

Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα 
μεγάλης 
παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Β  + βάση  

Τεμάχιο 19 4.501,53 85.529,07 106.056,05 

3 30121200-5 
Φωτοαντιγρα

φικές 
συσκευές 

Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα 
μεγάλης 
παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Β με Wi-Fi 
+ βάση 

Τεμάχιο 2 5.399,98 10.799,96 13.391,95 

4 30121200-5 
Φωτοαντιγρα

φικές 
συσκευές 

Έγχρωμο 
πολυμηχάνημα 
μεγάλης 
παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Γ + βάση 

Τεμάχιο 3 5.700,00 17.100,00 21.204,00 

Σύνολο Προμήθειας Εξοπλισμού:     35 
 

180.529,03 223.856,00 

5 50313200-4 

Υπηρεσίες 
συντήρησης 

φωτοαντιγρα
φικών 

Συσκευών 

Υπηρεσίες 
συντήρησης και 
χρήσης 5ετίας 

Υπηρεσίες 1 85.600,00 85.600,00 106.144,00 

Σύνολο Υπηρεσιών:       
 

85.600,00 106.144,00 
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Συνολική Εκτιμώμενη Αξία σύμβασης          266.129,03 330.000,00 

 

Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για όλα τα τμήματα και για το σύνολο της ποσότητας κάθε 
τμήματος.  

Επισημαίνεται  ότι,  η  αρμόδια  επιτροπή  του  διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  μπορεί  
να προτείνει  την  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 50%. 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).  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (330.000 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 266.129,03 ,  ΦΠΑ : 63.870,97 ). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 66 μήνες, σύμφωνα με την 7.1.2.4 «Διάρκεια σύμβασης - 
Χρονοδιάγραμμα» 
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: 

 Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Το Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

 Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α /11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

 Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» Άρθρο 21 
παρ.2  «Ανάληψη υποχρεώσεων» 

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5.8.2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/4.5.2017)  «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

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

 Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.05.2017) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
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 Την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ Β’ 1924/02.06.2017) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

 Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική... και άλλες διατάξεις» (άρθ. 9, παρ.4β) 

 Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ  Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 
Α’ 85/07.04.2014) 

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

 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”,  

 την ΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/09-08-2016) «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης 
του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των 
παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α’179), όπως ισχύουν» και την ΥΑ 892/2017 
(ΦΕΚ 538/Β/22-02-2017) τροποποίηση της. 

 Την αριθ. 2879/2018 (ΦΕΚ Β’ 879/13.03.2018) υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» " όπως αυτή ισχύει. 

 Το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ  Α’ 226 /27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων 
που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

 Το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23.06.2000) άρθρο 1, παρ. 3 με την οποία μεταβιβάζεται η 
αρμοδιότητα στις Περιφέρειες (τότε Ν.Α.) για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των 
υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

 τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

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 10/28-09-2018, Απόφαση α/α 152 (2ο θέμα «Τροποποίηση  
Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας», ΑΠ1165/02-10-2018, ΑΔΑ: 
7Σ1Ψ7ΛΡ-80Ν) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
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 Τα αποτελέσματα της ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης (αριθμός κωδικού 18DIAB000003560) 
σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, όπως αυτή ανακοινώθηκε με το αριθ. 
953/29-8-2018 έγγραφο-πρόσκληση της Δ/νσης Διαφάνειας, 

 Το πρωτογενές αίτημα προμηθειών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΑΔΑΜ: 18REQ003766492/2018-10-01) 

 Την με Α.Π.2055/2-10-2018 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκεκριμένο αίτημα] (ΑΔΑ: 75ΝΦ7ΛΡ-ΖΨ7 και ΑΔΑΜ: 
18REQ003774585/2018-10-02) 

 Την ανάγκη προμήθειας πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής για την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των πολιτικών ασφαλείας και την 
αντικατάσταση των εκτυπωτικών μηχανών με πρόσφατης τεχνολογίας πολυμηχανήματα, με 
ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών, για διασφάλιση των εκτυπώσεων, καθώς και του 
χαμηλότερου κόστους λειτουργίας και χρήσης τους, είτε βάση προτύπων μειωμένης κατανάλωσης 
ενέργειας είτε λόγω του χαμηλότερου κόστους εκτύπωσης. 

 Το με ΑΠ ΑΠ1059/2-10-2018 Πρακτικό σύστασης επιτροπών του έργου, 

 Την αριθ. 1822/2018 (Πρακτικό 37ο/8-10-2018 Θέμα 19ο) (ΑΔΑ: 9Ν227ΛΡ-Β5Κ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί Έγκρισης διενέργειας Ηλεκτρονικού 
Ανοιχτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το 
έργο: «Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής και παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών» 
& των όρων διενέργειας αυτού. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 03/12/2018 και ώρα 23:59.2 
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 θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , την 07.12.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τόπος υποβολής στοιχείων προσφορών ή δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή:  
Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Κεντρικό Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Πλατεία Ρήγα Φεραίου (Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου), ΤΚ 41100, Λάρισα 
Γραφείο 2.41, 2ος όροφος, Τηλ. 2413-506242, 440. 
 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/11/2018 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
                                                           
2 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου 
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 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 η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 66163. 

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).  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016 στις κάτωθι εφημερίδες με έδρα την Λάρισα:  

 Ελευθερία 

 ΚΟΣΜΟΣ 

 LARISSA NET  

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.thessaly.gov.gr στην διαδρομή: Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Διακηρύξεις/Προκηρύξεις.  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο – πάροχο υπηρεσιών3.  

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. Ειδικά: στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν. 2939/2001, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 
του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας 
της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο 
οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού (άρθρο 130 του 
ν.4412/2016).  

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. 

 

                                                           
3 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 

& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016  
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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 της σύμβασης4 είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
02.11.2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  
o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   

o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς 

3. 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), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο5. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

                                                           
4 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

5 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
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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: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

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

Τα 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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

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

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 
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για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως6 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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 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 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

 

                                                           
6 Βλέπε αρ.πρωτ.2756/23.05.2017 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ: 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.  
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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 συμμετοχής7, που 
ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV).  

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, άλλως 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/20168. 

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 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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 

                                                           
7 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

8 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
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2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

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

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
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της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (ΕΕΕΣ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ “Δήλωση 
σχετικά με το αν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα”).  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20169 
καθώς της παρ. 1 του άρθρου 130 του ν. 4412/2016 (ΕΕΕΣ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ “Δηλώσεις σχετικά με παραβίαση 
των υποχρεώσεων στους τομείς περιβαλλοντικούς, κοινωνικού και εργατικού δικαίου”). 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή ειδική εκκαθάριση ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 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,  

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

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

                                                           
9 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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, 2.2.3.2. γ) 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. 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. 

 

Κριτήρια Επιλογής10  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας11  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

                                                           
10 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

11 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο12. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο Ε.Ε.Ε.Σ. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών13 , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση 
προμηθειών, ύψους >=80.000,00 ευρώ, αντίστοιχων λειτουργιών και υπηρεσιών με την παρούσα, σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.  

Συγκεκριμένα η εκτελεσθείσα σύμβαση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο α) τις δυνατότητες 
διαχείρισης και παρακολούθησης των μηχανημάτων μέσω δικτύου, β) τη δυνατότητα κεντρικής 
διαχείρισης και παραλαβής εκτυπώσεων με ΡΙΝ/κάρτα από 2 τουλάχιστον φωτοτυπικά, γ) την αποστολή 
και παραλαβή φαξ και σαρώσεων σε αποθηκευτικά μέσα και μέσω email. 

Η ανωτέρω συμμόρφωση δηλώνεται στο ΕΕΕΣ (Μέρος IV, Γ: «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα- Για τις 
συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου») και ως αποδεικτικά μέσα ο 
οικονομικός φορέας θα καταθέσει τα αποδεικτικά υλοποίησης (πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης), καθώς και συνοπτική περιγραφή (το ανώτερο 2 σελίδων) της εγκατάστασης των 
μηχανημάτων και των ως άνω λειτουργιών. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης14  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 

τα αναφερόμενα πιστοποιητικά : 

 Ο κατασκευαστής των συστημάτων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο. 

Η ανωτέρω συμμόρφωση δηλώνεται στο ΕΕΕΣ (Μέρος IV, Δ: «Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» και ως αποδεικτικά μέσα προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση 
πιστοποίησης (εν ισχύ). 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς15. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

                                                           
12 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
13 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν 

πριν από την τελευταία τριετία    
14 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

15 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
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τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 16. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 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 των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ17 

καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 
1 του ως άνω Κανονισμού. 18  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα και από αυτόν δηλώνεται ότι δεν 
υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες σε ό,τι αφορά όλους τους 
υπόχρεους, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. Εφόσον ο εν λόγω συμμετέχων αναδειχθεί ως εν 
δυνάμει ανάδοχος, η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά σύμφωνα με το 
άρθρο 73, παρ.1, εδάφιο γ΄του Ν.4412/2016: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιριών (ΙΚΕ) 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. 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
εργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 
τότε απαιτείται η υποβολή ΕΕΕΣ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα καθώς και η συμπλήρωση του 

                                                           
16 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
17 Το ΕΕΕΣ 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.  

18 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
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πεδίου του ΕΕΕΣ σχετικά με το ποσοστό που θα αναλάβει ο υπεργολάβος και η επισύναψη χωριστού 
εντύπου ΕΕΕΣ από τον υπεργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της 
σύμβασης19. 
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς, κατά τη διαμόρφωση και συμπλήρωση του 
ΕΕΕΣ, περιλαμβάνουν ή/ και συμπληρώνουν πεδία, τα οποία δεν αντιστοιχούν στους όρους των εγγράφων 
της σύμβασης, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη, ακόμη και αν τα εν λόγω πεδία, εκ παραδρομής, έχουν 
παραμείνει στο διαμορφωθέν από την αναθέτουσα αρχή ΕΕΕΣ20. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα21 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, 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. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. 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- 2.2.8). 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

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

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά22: 

                                                           
19  Πρβ. Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
20  (ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΠ 949\13.1.2018, ΚΑΤ. ΟΔΗΓΙΑ 23) 
21 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

22 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 Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
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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 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 περιπτώσεις α και β και 2.2.3.4 περίπτωση β, 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) και επιπλέον υπεύθυνη 
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων23. 

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 α και β και στην περίπτωση β΄ 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 α και β και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2. γ της παρούσας (ΕΕΕΣ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ “Δήλωση σχετικά με το αν 
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα”), πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς από τα αρμόδια ελεγκτικά 

                                                                                                                                                                                                 
(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.   
23 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας αα) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας και ββ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία . Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. ΕΞ-184471-2018/10001/31-05-2018 έγγραφο 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, εφόσον δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού, 
προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 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, περί των 
πράξεων επιβολής προστίμου σε βάρος τους για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας των ως άνω αα και 
ββ περιπτώσεων, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής της προσφοράς.  

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, καθώς το 
πιστοποιητικό εγγραφής του παραγωγού στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) (άρθρο 10 της ΥΑ 
181504/201624). 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα αποδεικτικά υλοποίησης (πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης), καθώς και 
συνοπτική περιγραφή (το ανώτερο 2 σελίδων) της εγκατάστασης των μηχανημάτων και των ζητούμενων 
στην 2.2.6 λειτουργιών. 25 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα σχετικά 
πιστοποιητικά /βεβαιώσεις. 

                                                           
24 Άρθρο 10 της ΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/09-08-2016) «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού 

Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής 
διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α’179), όπως 
ισχύουν» και την ΥΑ 892/2017 (ΦΕΚ 538/Β/22-02-2017) τροποποίηση της. 

25 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
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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. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης 
έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

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 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.26 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης27  

 

Κριτήριο ανάθεσης28 της Σύμβασης29 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει30 σχέσης τιμής προμήθειας και κόστους υπηρεσιών χρήσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο 
υπολογισμού: 

 
όπου: 

[Κ1] η συνολική αξία για την προμήθεια των πολυμηχανημάτων (με 5ετή εγγύηση) και 

[Κ2]  το κόστος παραγωγής μίας (1) ασπρόμαυρης Α4 σελίδας μονής όψης, για την παραγωγή 
έως και 10 εκατομμυρίων (10.000.000) σελίδων εντός της 5ετίας, σύμφωνα με τα ειδικά 
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και στην παρούσα παράγραφο: 
 το κόστος αντιγράφου/εκτύπωσης ασπρόμαυρης σελίδας Α4 [Κ2] θα δοθεί 

ανεξαρτήτως της παραγωγής και με αναμενόμενη κάλυψη σελίδας ύψους 5% (με 
                                                           
26 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 
27 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
28 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

29 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

30 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
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απόκλιση έως 20% επί της αναμενόμενης κάλυψης), χωρίς ελάχιστες χρεώσεις, 
ανεξαρτήτως μηχανήματος παραγωγής της (B/W ή color) 

 το κόστος [Κ2] θα αφορά στην παροχή όλων των ζητούμενων υπηρεσιών κατά την 5ετή 
διάρκεια συντήρησης και χρήσης της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Με τον ανωτέρω τύπο υπολογισμού, η προσφορά με το μικρότερο Λ αναδεικνύεται ως η 
συμφερότερη. [Σημειώνεται ότι το συμβατικό κόστος προκύπτει από το απευθείας άθροισμα της τιμής 
προμήθειας και του κόστους υπηρεσιών χρήσης]. 

 

Πέραν της ανωτέρω σχέσης που αφορά αμιγώς το κριτήριο ανάθεσης, η κοστολόγηση των λοιπών 
παραγώγων αντιγράφου/εκτύπωσης (πλην της ασπρόμαυρης Α4), θα υπολογίζεται (και θα τιμολογείται) 
σε συνάρτηση με το [Κ2] και, κατά παραδοχή, σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις: 

1. η αξία ασπρόμαυρης σελίδας Α3 θα αποτιμάται ως 2 x [Κ2] 

2. η αξία έγχρωμης σελίδας Α4 θα λογίζεται ως 10 x [Κ2] – ενδεικτικά αναφέρεται ότι το πλήθος 
τους αναμένεται στο 5% (χωρίς να υπερβαίνει το 10%) του συνολικού πλήθους 
προβλεπόμενων εκτυπώσεων 

3.  η αξία έγχρωμης σελίδας Α3, αναλογικά, θα λογίζεται ως 20 x [Κ2] 

 

Σημειώνεται ότι  
α) στο κόστος προμήθειας [Κ1] περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας, 

εγκατάστασης/παραμετροποίησης, του απαιτούμενου υλικού/λογισμικού και 5ετούς εγγύησης 
των πολυμηχανημάτων και  

β) στο κόστος υπηρεσιών χρήσης, το οποίο αποτυπώνεται στο [Κ2], περιλαμβάνεται το κόστος 
συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, παροχής ανταλλακτικών και αναλωσίμων και στην παροχή 
όλων των ζητούμενων υπηρεσιών κατά την 5ετή διάρκεια συντήρησης και χρήσης, όλων των 
πολυμηχανημάτων, για την παραγωγή ασπρόμαυρων και έγχρωμων σελίδων κάθε μεγέθους (Α3, 
Α4). 

γ) για μεγέθη σελίδας μικρότερο από Α4 η τιμή θα είναι ίση με αυτή για την εκτύπωση σελίδας Α4, 
ενώ για μεγέθη σελίδας μεγαλύτερα από Α4 η τιμή σελίδας θα είναι ίση με αυτή για εκτύπωση 
σελίδας Α3.  

Αναλυτική περιγραφή των υποχρεώσεων του αναδόχου και των παρεχομένων υπηρεσιών γίνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και υπηρεσιών και για όλα τα τμήματα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά 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 
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είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής31. 

2.4.2 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 
παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 32. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
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 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της 
Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
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.). 

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 της33. 

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 

                                                           
31 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
32 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 

1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
33 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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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 χαρακτήρα34, 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 μονάδος, 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 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά 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». 
Επειδή, ορισμένοι οικονομικοί όροι μπορεί να μην αποτυπώνονται αυτούσιοι στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς πρέπει επιπλέον 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 VΙ – ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 2.4.4: 
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική 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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

                                                           
34 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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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 ηλεκτρονική 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 διαδικασίας35. 

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 
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»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν36:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και στην 2.2.9.1 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας  και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III). 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σε μορφή .pdf, 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, το ΕΕΕΣ στο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

                                                           
35 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

36 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 

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

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ” 
του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.37 38.. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται ως κάτωθι: 

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 όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ.  
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. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν39. 

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, για όλα τα τμήματα.  

Η Οικονομική  Προσφορά συντάσσεται ως κάτωθι: 
                                                           
37 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
38 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

39 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, 
με την τιμή προσφοράς τους σε ευρώ ανά μονάδα, χωρίς ΦΠΑ, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Ειδικά για το 
ΤΜΗΜΑ 5 (κόστος παραγωγής μίας (1) ασπρόμαυρης Α4 σελίδας), θα συμπληρώσουν την τιμή προσφοράς 
με έως και επτά (7) δεκαδικά ψηφία. (προσφερόμενη τιμή με περισσότερα δεκαδικά ψηφία θα 
στρογγυλοποιούνται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού στα επτά (7) δεκαδικά ψηφία - εφόσον το 
επόμενο δεξιά δεκαδικό ψηφίο είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 
προς τα πάνω). 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. 

Επιπλέον, στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», επί ποινή απορρίψεως 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ψηφιακά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, 
το «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα (Παράρτημα VΙ) το οποίο 
είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά και σε επεξεργάσιμη μορφή (*.doc). Σε αυτό θα αποτυπώνονται ΡΗΤΑ οι 
προσφερόμενες τιμές σε ευρώ ανά μονάδα, και οι οποίες θα πρέπει να συμπίπτουν με τις αντίστοιχες 
που δόθηκαν στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Εφόσον η συνολική αξία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 δεν αποτυπωθεί ακριβώς και στρογγυλοποιημένη σε 2 
δεκαδικά ψηφία από το σύστημα (δλδ το αποτέλεσμα: (Προσφερόμενη Τιμή Α4) Χ 10.000.000 αντίγραφα 
δεν υπολογίσει το σύνολο των 7 ψηφίων τις τιμής Α4 ή υπολογίσει περισσότερα από 7), τότε η συνολική 
τιμή προσφοράς για το συγκεκριμένο ΤΜΗΜΑ 5, θα υπολογιστεί από την αρμόδια Επιτροπή με βάση την 
τιμή ανά σελίδα Α4 που περιέχει το υποβληθέν από τον Ανάδοχο ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
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 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 προσφορών40   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 360 ημέρες 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 

                                                           
40 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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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 προσφορών41 

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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,42  

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. 

 

                                                           
41 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
42 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 προσφορών43 

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 Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  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) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 οργάνου44. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.  

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών για τις προσφορές που έγιναν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, 
των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους 

                                                           
43 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
44 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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όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας 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 (2.3.1) και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα 
αρχή45 προς έγκριση. 

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

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές46.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να εκδώσει μια απόφαση, με την οποία να επικυρώνονται τα αποτελέσματα  
όλων των ανωτέρω σταδίων47 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου48 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

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 είκοσι (20) 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 
2.2.9.2. 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 - 2.2.8  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 (όσα απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη 
μορφή), από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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»). 

                                                           
45 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
46 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
47 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. 

εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
48 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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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. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 βάσει49 σχέσης τιμής προμήθειας και κόστους 
υπηρεσιών χρήσης, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 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 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης 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 προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του50.  

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 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 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%.51 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% 52 στην περίπτωση 
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

                                                           
49 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
50 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
51 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 

52 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
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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.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .53 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες54 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 βάσει σχέσης τιμής προμήθειας 
και κόστους υπηρεσιών χρήσης.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 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, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής55 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 σε αυτόν 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.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης56. 

                                                           
53 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
54 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
55 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
56 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά57 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών58 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής59. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ60. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά61. 

 

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 

                                                           
57 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
58 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
59 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
60 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
61 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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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.  
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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 το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
συνολικού χρόνου της σύμβασης, ήτοι 67 μήνες, βάσει της 7.1.2.4. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια της και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 62 

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 των υλικών/υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά, μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης (υλικών και υπηρεσιών).  

Η Αναθέτουσα Αρχή, δεδομένου ότι η παράδοση γίνεται τμηματικά, διατηρεί το δικαίωμα τμηματικής 
αποδέσμευσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης και με ανώτερο ποσοστό αποδέσμευσης 50% επί της 
συνολικής αξίας της, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των 
υλικών/υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του. 
Το δικαίωμα αποδέσμευσης θα μπορεί να ενεργοποιηθεί δύο (2) τουλάχιστον έτη μετά την οριστική 
παραλαβή και καλή λειτουργία των πολυμηχανημάτων. 

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 κατάθεση εγγυητικής καλής λειτουργίας από τον Ανάδοχο, καθώς αυτή καλύπτεται από την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, 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.  

                                                           
62 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

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. 

 
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της 
παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο 
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της 
προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/201663. 
 

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.64. 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 2.2.9.2 
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. 

                                                           
63 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
64 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201665 66 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης67  

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. 

 

 

                                                           
65 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
66 Δυνατότητα της Α.Α. 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. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

67 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 





 
Σελίδα 44 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

α) Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2,3 και 4, το 100% της συμβατικής αξίας μετά την εγκατάσταση και θέση σε χρήση 
των πολυμηχανημάτων και την οριστική παραλαβή αυτών, εφόσον έχει ολοκληρωθεί και ο έλεγχος από 
την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 

β) Για το ΤΜΗΜΑ 5, το 100% της αξίας των υπηρεσιών χρήσης και συντήρησης, που αντιστοιχούν στην 
τρέχουσα περίοδο χρήσης αυτών (μεταξύ τριών έως έξι μηνών, όπως θα ορίζεται στη σύμβαση που θα 
υπογραφεί), μετά την οριστική παραλαβή αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής και τις απαιτούμενες εγκρίσεις των πρωτοκόλλων παραλαβής. Η τιμολόγηση θα λαμβάνει 
χώρα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα (….τριών έως έξι…. μηνών, όπως θα προβλέπεται στη σύμβαση 
που θα υπογραφεί) και θα καθορίζεται βάσει του συνόλου των εκτυπώσεων ανά ασπρόμαυρη και ανά 
έγχρωμη σελίδα Α3 και Α4, με βάση τις παραδοχές τις 2.3.1.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201668, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

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

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201669 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)70 . 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού της προμήθειας υλικών και 8%  επί του καθαρού ποσού 
παροχής υπηρεσιών χρήσης και συντήρησης 5ετίας. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

                                                           
68 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
69 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

70 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την Σύμβαση με τα επ’ αυτής Παραρτήματα ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια 
τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Γενικά, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Γενικότερα και για την υλοποίηση του 
παρόντος, ισχύουν οι κυρώσεις του άρθρου 207 και 218 του ν. 4412/2016, αλλά λόγω της σημασίας του 
έργου και της αναγκαιότητας ταχείας και αποτελεσματικής υλοποίησής του, η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει και 
τα κάτωθι. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί-εγκατασταθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο71 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης και 
εγκατάστασης των υλικών και αυτά δεν παραδοθούν και εγκατασταθούν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να εκπέσουν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

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

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

5.2.3. Αν οι υπηρεσίες κατά την περίοδο εγγύησης και χρήσης παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 
αναδόχου μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) Σε περίπτωση δυσλειτουργίας αριθμού πολυμηχανημάτων μικρότερου από το 50% του συνόλου, για 
καθυστέρηση που υπερβαίνει τον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο παράδοσης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,5% επί 
του ενός πέμπτου της συμβατικής αξίας του συνόλου των υπηρεσιών που ο ανάδοχος πρέπει να  
                                                           
71 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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προσφέρει εντός της πενταετούς περιόδου εγγύησης και χρήσης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για 
κάθε μέρα καθυστέρησης και με ανώτατο όριο το 10 %. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης των 
υπηρεσιών και αυτές δεν παραδοθούν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση 
ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον 
Ανάδοχο. 

β) Σε περίπτωση δυσλειτουργίας αριθμού πολυμηχανημάτων μεγαλύτερου ή ίσου από το 50% του 
συνόλου, για καθυστέρηση που υπερβαίνει τον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο παράδοσης ή σε 
περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
1% επί του ενός πέμπτου της συμβατικής αξίας του συνόλου των υπηρεσιών που ο ανάδοχος πρέπει να  
προσφέρει εντός της πενταετούς περιόδου εγγύησης και χρήσης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για 
κάθε μέρα καθυστέρησης και με ανώτατο όριο το 10 %. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης των 
υπηρεσιών και αυτές δεν παραδοθούν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση 
ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον 
Ανάδοχο. 

γ) Σε περίπτωση δυσλειτουργίας αριθμού πολυμηχανημάτων μεγαλύτερου ή ίσου από το 50% του 
συνόλου, για >=4 ημέρες (αθροιστικά και όχι κατ’ ανάγκη συνεχόμενες) εντός οποιουδήποτε διαστήματος 
τριάντα (30) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών, ενεργοποιείται η ανωτέρω β) ρήτρα για το σύνολο 
(αθροιστικά) των ημερών που θα υπάρχει η δυσλειτουργία/βλάβη . 

Στις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις (α), (β) και (γ) θεωρούμε ότι ένα πολυμηχάνημα δυσλειτουργεί όταν δεν 
εκτελεί τουλάχιστον μία από τις λειτουργίες που θα έπρεπε (π.χ. fax to e-mail, follow me printing, 
φωτοαντιγραφή κ.τ.λ.). 

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

 

5.2.4 Η είσπραξη του προστίμου, των ρητρών και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με 
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο.  
Οι χρόνοι –εν γένει- υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση 
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Όπου προσμετράται προθεσμία σε 
ημέρες, οι ημέρες αυτές είναι ημερολογιακές εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά.  

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων72   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

                                                           
72 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201673  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

                                                           
73 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και να παράσχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

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

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

6.1.3. 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 πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών/υπηρεσιών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής  

6.2.1. 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 των αντικειμένων 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. 

Τα σημεία τα οποία θα παραδοθεί ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες της Σύμβασης είναι αυτά που 
αναφέρονται στην ενότητα 1.3.  

6.2.2 Ο μέγιστος χρόνος προμήθειας του εξοπλισμού και παροχής των υπηρεσιών εγκατάστασης και 
παραμετροποίησης  είναι  αυτός που καθορίζεται από το προσφερόμενο χρονοδιάγραμμα – χωρίς να 
υπερβαίνει του 4 μήνες – από  την υπογραφή της Σύμβασης. Μέσα στο χρόνο αυτό ο ανάδοχος 
αναμένεται: 

α) να παραδώσει την πρότασή του για την ακριβή χωροθέτηση των μηχανημάτων εντός των κτιρίων. Για 
την υλοποίηση της ενέργειας αυτής θα προηγηθεί συνεργασία με υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής. Η 
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες να ενημερώσει τον ανάδοχο αν συμφωνεί με την 
πρότασή του ή αν έχει κάποιες παρατηρήσεις.  

β) να παραδώσει  τον εξοπλισμό που περιγράφεται στη σύμβαση, καθώς και τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό  
που θα κρίνει ότι θα χρειαστεί για να λειτουργήσει το σύστημα.  

γ) να εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει τον εξοπλισμό, εγκαθιστώντας σε δείγμα τουλάχιστον 25 
Η/Υ τους οδηγούς των εκτυπωτικών συστημάτων. 

δ) Να εκπαιδεύσει κατάλληλα προσωπικό της αναθέτουσας αρχής και να επιδείξει τον τρόπο παραγωγής 
των αναφορών. 

Αφού ο ανάδοχος κάνει όλες τις ενέργειες που περιγράφονται στη διακήρυξη και στην προσφορά του σε 
σχέση με την προμήθεια του εξοπλισμού, παραδίδει πιστοποιητικό ετοιμότητας, από την ημερομηνία 
κατάθεσης του οποίου, θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, δύο μηνών. 

Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού η αρμόδια επιτροπή θα διενεργήσει όλες τις δοκιμές, που αυτή 
κρίνει απαραίτητες για τον έλεγχο του εξοπλισμού και για τη λειτουργικότατα των συστημάτων εκτύπωσης 
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ως σύνολο. Επίσης, στα συστήματα εκτύπωσης  θα ενταχθεί από  την Αναθέτουσα Αρχή και με συνδρομή 
του αναδόχου όπου κριθεί απαραίτητο, η πλειοψηφία των υπαλλήλων που πρόκειται να τα 
χρησιμοποιήσουν.  Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή δυσλειτουργίας, αυτό αναφέρεται 
εγγράφως στον ανάδοχο και η μέτρηση των ημερών της δοκιμαστικής λειτουργίας ξεκινάει πάλι από την 
αρχή, μετά την επίλυση του προβλήματος και από νέο πιστοποιητικό ετοιμότητας του αναδόχου. 

Με την πάροδο τουλάχιστον δύο μηνών καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, μετά την παράδοση του 
(τελευταίου) πιστοποιητικού ετοιμότητας, θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή η οριστική παραλαβή. 

 

6.2.3 Η τιμολόγηση των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του διαστήματος εγγύησης και χρήσης θα λαμβάνει 
χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα (μεταξύ τριών έως έξι μηνών), όπως θα οριστεί στη σύμβαση που θα 
υπογραφεί. Η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση τις σελίδες που εκτυπώθηκαν στο αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές, οι οποίες θα εξάγονται από το συνοδευτικό λογισμικό.  

Η Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί, προκειμένου να προβεί στην παραλαβή των υπηρεσιών, 
λαμβάνει υπόψη τη συμμόρφωση του αναδόχου στις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην ενότητα 7.1 
για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών, υποστήριξη χρηστών, παροχή 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων κ.τ.λ). 

 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας74  

Κατά την περίοδο της 5ετούς εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 

                                                           
74 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
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στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.1 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1.1  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η προμήθεια και εγκατάσταση των πολυμηχανημάτων και η παροχή όλων των υπηρεσιών που 
περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση, θα υλοποιηθούν/παρασχεθούν στα κτίρια και Δ/νσεις που 
αναφέρονται στην 1.3 .  

 

7.1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

7.1.2.1  Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές, ανά τμήμα αντικειμένου 

 

Α) Προμήθεια εξοπλισμού κι εργασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης 

Η προμήθεια αφορά πολυμηχανήματα μεγάλης παραγωγής, τεχνολογίας laser, με λειτουργίες 
αντιγραφής, εκτύπωσης, σάρωσης και τηλεομοιοτυπίας (fax). Τα είδη, οι ποσότητες αυτών καθώς και η 
κατανομή τους στα κτίρια, αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

ΑΑ Είδος πολυμηχανήματος Τεμάχια 

1.  Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής ΤΥΠΟΥ Α + βάση 11 

2.  Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής ΤΥΠΟΥ Β + βάση 19 

3.  Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής ΤΥΠΟΥ Β με Wifi + βάση 2 

4.  Έγχρωμο πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής ΤΥΠΟΥ Γ +  Βάση 3 

 Σύνολο μηχανημάτων 35 

Πίνακας 7.1.2.1.α Είδη διαγωνισμού 

Κτίριο Είδος 1 
ΤΥΠΟΥ Α 

Είδη 2,3 
ΤΥΠΟΥ Β 

Είδος 4 
ΤΥΠΟΥ Γ 

Σύνολα ανά 
κτίριο 

[1] Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας 4 11 1 16 

[2] Γεωτεχνικών Υπηρεσιών (πολύ κοντά 
του ένα μικρό κτίριο - το [2α]) 

3 5 1 9 

[3] Διεύθυνσης Μεταφορών κι 
Επικοινωνιών ΠΕ Λάρισας 

 4  4 

[4] Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Λάρισας 

1 1 1 3 
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[5] Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Λάρισας 

3   3 

Σύνολα ανά είδος: 11 21 3 35 

Πίνακας 7.1.2.1.β Είδη διαγωνισμού ανά κτίριο 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τελική ποσότητα των ειδών του 
διαγωνισμού, αυξάνοντας ή μειώνοντας το πλήθος τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η 
αύξηση ποσοτήτων δύναται να λάβει χώρα με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση του 
προϋπολογισμού. 

Η κατανομή τους στα κτίρια μπορεί να τροποποιηθεί, μετά την υποβολή της πρότασης 
χωροθέτησης από τον ανάδοχο αλλά και από πρόταση της ΑΑ. 

Στις υπηρεσίες εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:  

1. η μεταφορά και η τοποθέτηση του εξοπλισμού στο χώρο όπου θα γίνει η εγκατάσταση. 
2. η εγκατάσταση των μηχανημάτων στο υφιστάμενο τοπικό δίκτυο, καθώς και η 

παραμετροποίηση τους, ώστε να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία, σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας 

3. η ομαδοποίηση των μηχανημάτων με τέτοιον τρόπο, ώστε σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας/βλάβης ενός μηχανήματος, οι χρήστες να μπορούν να εξυπηρετηθούν από 
κάποιο άλλο (τουλάχιστον άλλα 2, από τα πιο κοντινά τους χωροθετικά, εκ των οποίων το ένα 
έγχρωμο). 

4. η κατάλληλη παραμετροποίηση, ώστε να δύνανται οι χρήστες  να επιλέγουν την παραλαβή 
των εκτυπώσεων από οποιοδήποτε πολυμηχάνημα έχουν δικαιώματα (και προαιρετικά με 
επιλογή του πολυμηχανήματος από τον Η/Υ), 

5. η εγκατάσταση του προγράμματος οδηγών των εκτυπωτικών συστημάτων  στους ΗΥ των 
χρηστών (σε ένα ικανοποιητικό δείγμα , τουλάχιστον 25 χρηστών και με παροχή κατάλληλων-
αναλυτικών οδηγιών για εγκατάσταση στους υπόλοιπους). 

6. η εγκατάσταση του συνοδευτικού λογισμικού, σε υπολογιστές οι οποίοι θα υποδειχθούν από 
την AA (στο ίδιο δείγμα με ανωτέρω). 

7. δημιουργία ενδεικτικών αναφορών ανά χρήστη/μήνα/ διεύθυνση, σχετικά με τη χρήση των 
εκτυπωτικών συστημάτων και προγραμματισμός λήψης αυτών, με οδηγίες λήψης από την 
αρμόδια Δ/νση.  

Β) Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του διαστήματος της εγγύησης και χρήσης 

Η εγγύηση και η χρήση αφορά χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, χωρίς δικαίωμα διακοπής. Οι 
υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον ανάδοχο κατά το διάστημα αυτό, είναι οι παρακάτω: 

a. αποκατάσταση βλαβών και προληπτική συντήρηση  
b. τεχνική υποστήριξη χρηστών 
c. παροχή ανταλλακτικών & αναλωσίμων (όλα, πλην χαρτιών και συρραπτικών)  
Η αξία των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα καθορίζεται με βάση το κόστος εκτύπωσης 

ασπρόμαυρης Α4 σελίδας [Κ2], το οποίο θα έχει προσδιοριστεί από τον ανάδοχο στην προσφορά 
του. Το κόστος εκτύπωσης ασπρόμαυρης Α4 σελίδας θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια 
του διαστήματος υποστήριξης της χρήσης. 
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Η τιμολόγηση θα λαμβάνει χώρα σε τακτικά διαστήματα (τριών έως έξι μηνών, σταθερά 
καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως θα ορίζεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί με βάση την 
επιλογή του αναδόχου στην προσφορά του) και θα καθορίζεται βάσει του συνόλου των εκτυπώσεων 
ανά ασπρόμαυρη και ανά έγχρωμη σελίδα Α3 και Α4 – με βάση τις παραδοχές της 2.3.1, ήτοι: θα 
υπολογίζεται (και θα τιμολογείται) σε συνάρτηση με το [Κ2], σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις: 

1. η αξία ασπρόμαυρης σελίδας Α3 θα αποτιμάται ως 2 x [Κ2] 

2. η αξία έγχρωμης σελίδας Α4 θα λογίζεται ως 10 x [Κ2] – ενδεικτικά αναφέρεται ότι το πλήθος 
τους αναμένεται στο 5% (χωρίς να υπερβαίνει το 10%) του συνολικού πλήθους 
προβλεπόμενων εκτυπώσεων 

3. η αξία έγχρωμης σελίδας Α3, αναλογικά, θα λογίζεται ως 20 x [Κ2] 

 

Σημειώνεται ότι  
α) στο κόστος προμήθειας [Κ1] περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας, 

εγκατάστασης/παραμετροποίησης, του απαιτούμενου υλικού/λογισμικού και 5ετούς εγγύησης 
των πολυμηχανημάτων και  

β) στο κόστος υπηρεσιών χρήσης, το οποίο αποτυπώνεται στο [Κ2], περιλαμβάνεται το κόστος 
συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, παροχής ανταλλακτικών και αναλωσίμων και στην παροχή 
όλων των ζητούμενων υπηρεσιών κατά την 5ετή διάρκεια συντήρησης και χρήσης, όλων των 
πολυμηχανημάτων, για την παραγωγή ασπρόμαυρων και έγχρωμων σελίδων κάθε μεγέθους (Α3, 
Α4). 

γ) για μεγέθη σελίδας μικρότερο από Α4 η τιμή θα είναι ίση με αυτή για την εκτύπωση σελίδας Α4, 
ενώ για μεγέθη σελίδας μεγαλύτερα από Α4 η τιμή σελίδας θα είναι ίση με αυτή για εκτύπωση 
σελίδας Α3.  

 

Το σύνολο των εκτυπώσεων θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις μηνιαίες αναφορές, οι 
οποίες θα εξάγονται από το συνοδευτικό λογισμικό με βάση τις ενδείξεις του συνόλου του 
εξοπλισμού. 

Γ) Βασικές υποδομές και σχετικές πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής 

Τα τρία (3) πρώτα κτίρια (όπως καταγράφονται στον πίνακα 7.1.2.1.β) ανήκουν στην 
Αναθέτουσα Αρχή και σε αυτά στεγάζεται όλο το προσωπικό της στη Λάρισα, ομαδοποιημένο σε 
Δ/νσεις. Και τα τρία κτίρια είναι συνδεδεμένα στο internet, μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ -  τα δύο (2) πρώτα 
μέσω του MAN Λάρισας (με υψηλές ταχύτητες), ενώ αυτό της Δ/νσης Μεταφορών με απλή γραμμή (η 
οποία αναμένεται να αναβαθμιστεί μέχρι την υλοποίηση του παρόντος έργου) και επικοινωνούν 
μεταξύ τους (με κανόνες άρσης περιμετρικής ασφάλειας). Επιπλέον, είναι σε λειτουργία Domain 
Controller (MS Active Directory), με ένα κεντρικό server (στο κτίριο #1) και εφαρμογή στους χρήστες 
και των τριών κτιρίων. Στα κτίρια αυτά θα πρέπει να εγκατασταθούν όλες οι λειτουργίες και 
υπηρεσίες, που αναφέρονται στην παρούσα (στην παράγραφο (Α) παραπάνω και στους πίνακες 
συμμόρφωσης, παρακάτω). 

Τα δύο (2) τελευταία κτίρια (βλ. πίνακα 7.1.2.1.β) υποστηρίζονται λειτουργικά από την 
Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς να της ανήκουν, έχουν πρόσβαση στο internet, μέσω του πανελλήνιου 
σχολικού δικτύου, αλλά είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, όπως επίσης και ανεξάρτητα από τα τρία 
πρώτα.  Κατά συνέπεια, σε αυτά τα κτίρια, δεν εφαρμόζεται, επίσης, το active directory της 
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Αναθέτουσας Αρχής και οι πολιτικές του.  Συνεπώς, η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να τα χειρίζεται 
ως ανεξάρτητα, μεμονωμένα και να προβλέπει την ανεξάρτητη υλοποίηση όλων των λειτουργιών 
και υπηρεσιών (όπως καταγράφονται στην παρούσα), με εξαίρεση το σημείο 5.14, του πίνακα 
συμμόρφωσης (και όποιες αναφορές/λειτουργίες στην παρούσα, στηρίζονται σε αυτό), καθώς το 
πλήθος του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί σε αυτά τα 2 κτίρια είναι μικρό, όπως και οι χώροι τους, 
αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης των μετρητών των 
συσκευών και οι εκτυπώσεις να παραλαμβάνονται οπωσδήποτε με ταυτοποίηση των χρηστών.  

Βοηθητικά, στον παρακάτω πίνακα, καταγράφεται η κατανομή των Δ/νσων της ΑΑ, ανά κτίριο 
και ενδεικτικά το πλήθος των χρηστών-υπαλλήλων της. 

α/α Δ/νση Πλήθος 
χρηστών 

# Κτιρίου 

1 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 14 1 
2 Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 35 + 15 1 + 2α 
3 Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας 35 1 
4 Εξυπηρέτησης του πολίτη 6 1 
5 Διοίκησης 8 1 
6 Οικονομικού 19 1 
7 Βιομηχανίας, Ενέργειας κ Φυσικών Πόρων 2 1 
8 Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου κ Τουρισμού 5 1 
9 Ανάπτυξης ΠΕ Λάρισας 16 1 
10 Δημόσιας Υγείας 14 1 
11 Κοινωνικής Μέριμνας 8 1 
12 Δημόσιας Υγείας κ Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λάρισας 19 1 
13 Τεχνικών Έργων 34 2 
14 Αγροτικής Οικονομίας 8 2 
15 Κτηνιατρικής 10 2 
16 Πολιτικής Γης 9 2 
17 Αγροτικής Οικονομίας κ Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας 60 2 
18 Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Λάρισας 24 3 

Πίνακας 7.1.2.1.γ Κατανομή Δ/νσεων Αναθέτουσας, ανά κτίριο 

 

7.1.2.2 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση των 
πολυμηχανημάτων και του συνοδευόμενου λογισμικού σύμφωνα με τα εγχειρίδια του 
κατασκευαστή και με υποδείξεις της ΑΑ. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης θα λάβουν χώρα στα κτίρια 
που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού της της αρμόδιας Δ/νσης 
(Δ/νση Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης) στη χρήση και διαχείριση του εξοπλισμού και του 
λογισμικού.  
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της  5ετούς εγγύησης και χρήσης, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος:  

- για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού, που θα εγκαταστήσει (συντήρηση 
& τεχνική υποστήριξη χρηστών) 
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- για την παροχή και εγκατάσταση ανταλλακτικών & αναλωσίμων (πλην χαρτιού & συρραπτικών) 
(σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7.1.2.3.2). 

- για τη λήψη αυτόματων ειδοποιήσεων για τεχνικά προβλήματα των μηχανημάτων και τη στάθμη 
των αναλωσίμων. 

- για την έγκαιρη αναβάθμιση του υλικολογισμικού των μηχανημάτων (Firmware upgrade), ως 
τμήμα της προληπτικής συντήρησης. 

- για την παροχή υπηρεσιών helpdesk σε εργάσιμες ημέρες και ώρες για τη λήψη αιτημάτων 
επισκευής και βοήθειας. 

- σε περίπτωση ανάγκης επισκευής βλάβης, να ανταποκρίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για το 
100% των κλήσεων. Σε περίπτωση μη δυνατότητας επισκευής της βλάβης εντός 3 εργάσιμων 
ημερών, από την έναρξη της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την αναγγελία, να προχωρά σε 
αντικατάσταση του εξοπλισμού που είναι σε βλάβη με άλλο παρόμοιων δυνατοτήτων (η 
μεταφορά και εγκατάσταση βαρύνει τον ανάδοχο). 

- για την παροχή καινούργιων και αυθεντικών αναλωσίμων, αποκλειστικά του κατασκευαστή. 
- να φροντίζει να υπάρχει ελάχιστο απόθεμα αναλωσίμων στο χώρο της ΑΑ. 
- να περισυλλέγει τα άδεια αναλώσιμα. 
- να παρέχει αναφορές κατανάλωσης σελίδων, ανά συσκευή, σε τακτά χρονικά διαστήματα (τριών 

έως έξι μηνών ανάλογα με την τιμολόγηση) για όλες τις συσκευές. 
 

7.1.2.3 Τεχνικές προδιαγραφές Πολυμηχανημάτων & Λογισμικού 

7.1.2.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά πολυμηχανημάτων 

- Θα πρέπει να είναι σύγχρονα μοντέλα στην κατηγορία τους κατά το χρόνο λήξης υποβολής των 
προσφορών και καινούρια στο σύνολο των μερών τους (όχι μεταχειρισμένα , ούτε 
ανακατασκευασμένα). 

- Η κατασκευή και η λειτουργία τους θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή standards, όσον 
αφορά την κατανάλωση ενέργειας, το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση κατάλοιπων, τον ιονισμό, 
την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου. 

- Θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή, με πρoγράμματα οδήγησης κοινά για το σύνολο των 
προσφερόμενων μηχανημάτων (universal drivers). 

- Θα πρέπει να  διαθέτουν  σύνδεση Ethernet 100/1000 και USB. 
- Θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δε λειτουργούν (stand-by). 
- Θα πρέπει να είναι συμβατά με τα κάτωθι λειτουργικά συστήματα Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, 
Windows Server 2012 R2.  

- Θα παραδοθούν με τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής η οποία να είναι κατάλληλη για 
τη μεταφορά τους. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία 
πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των πολυμηχανημάτων μέχρι τον τόπο προορισμού 
και τον χώρο εγκατάστασης αυτών. 
 

7.1.2.3.2 Χαρακτηριστικά toner 

 Θα είναι καινούρια & αυθεντικά προϊόντα του κατασκευαστή. 
 Η τοποθέτηση μπορεί να γίνεται από το προσωπικό της ΑΑ, εφόσον η διαδικασία είναι απλή 

και έχει προηγηθεί εκπαίδευση, υπ’ ευθύνη και καθοδήγηση του αναδόχου. Σε περιπτώσεις 
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προβλήματος/βλάβης ή όταν αυτό ζητείται από την ΑΑ θα γίνεται τοποθέτηση από τον 
ανάδοχο. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει να υπάρχει κατάλληλη ποσότητα διαθέσιμων 
αναλωσίμων για κάθε είδος μηχανήματος, στο χώρο της ΑΑ.  

 Τα άδεια δοχεία των αναλωσίμων θα περισυλλέγονται τακτικά από τον ανάδοχο. 
 

7.1.2.3.3 Γενικά χαρακτηριστικά συνοδευτικού λογισμικού διαχείρισης και παρακολούθησης 
εκτυπώσεων  

Παρακάτω καταγράφονται βασικές δυνατότητες του εξοπλισμού: 
 Απομακρυσμένη διαχείριση του συνόλου των εκτυπωτικών μονάδων. 
  Σε περίπτωση που η προτεινόμενη  λύση απαιτεί τη χρήση του υπάρχοντος Active Directory 

του φορέα, θα ζητηθεί συνδρομή του αναδόχου στη δημιουργία και επίδειξη των πολιτικών. 
 Δυνατότητα εκτύπωσης και από χρήστες τύπου επισκέπτη (guest) εκτός active directory, από 

σταθερό/φορητό Η/Υ.  
 Καθορισμός διαφορετικων quotas σελίδων χρηστών, για κάθε κατηγορία (έγχρωμο, 

ασπρόμαυρο, Α4, Α3). 
 Καθορισμός δικαιωμάτων των χρηστών (ποια μηχανήματα δύναται ο εκάστοτε χρήστης να 

χρησιμοποιήσει, δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αριθμός σελίδων εκτύπωσης, κλπ.). 
 Ασφαλή ταυτοποίηση χρηστών για όλες τις λειτουργίες με χρήση PIN σε όλα τα 

πολυμηχανήματα. 
 Δυνατότητα παραλαβής εκτυπώσεων, για κάθε χρήστη, από ≥ 3 πολυμηχανήματα, 

ανεξαιρέτως της θέσης τους – σε περίπτωση περιορισμών από τα πιο κοντινά χωροθετικά και 
σε κάθε περίπτωση από ένα έγχρωμο – μέσω λειτουργίας Follow-me-printing. 

 Δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων εκτύπωσης πάνω στο πολυμηχάνημα, μετά την εντολή 
εκτύπωσης, με κατ’ ελάχιστο, ακύρωση της εκτύπωσης και επιλογή για εκτύπωση σε μία ή δύο 
όψεις. 

 Δυνατότητα αυτόματης διαγραφής εργασιών, που δεν έχουν εκτυπωθεί μέσα σε 
συγκεκριμένο επιλέξιμο χρονικό διάστημα (π.χ. 12 ώρες). 

 Δυνατότητα αυτόματης αποστολής με email των εισερχόμενων fax 
 Δυνατότητα αποστολής με email ή αποθήκευσης σε USB stick, σάρωσης εγγράφων 
 Δημιουργία αυτόματων ροών ψηφιοποίησης/σάρωσης εγγράφων για την αποστολή τους σε 

χρήστες/ομάδες χρηστών και σε ηλεκτρονικούς χώρους αποθήκευσης. 
 Εξαγωγής αναφορών σχετικά με τη χρήση των εκτυπωτών /πολυμηχανημάτων (ανά χρήστη/ 

ομάδα χρηστών/ μηχάνημα/ ομάδα μηχανημάτων/ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα). 
 Αυτοματοποιημένες διαδικασίες ενημέρωσης προς τον προμηθευτή για αναπλήρωση 

αναλωσίμων υλικών και αποκατάστασης βλαβών.  
 Άδειες χρήσης του λογισμικού ανά πολυμηχάνημα (και όχι ανά χρήστη), εφόσον απαιτούνται. 
 Όλες οι άδειες χρήσης λογισμικού, απαραίτητες για τις παραπάνω αναφερόμενες 

δυνατότητες, θα πρέπει να καλύπτονται από την προσφορά του αναδόχου 
 

7.1.2.3.4  Απαραίτητο υλικό/λογισμικό 

Η προτεινόμενη λύση πρέπει να είναι υλοποιήσιμη, στην πλήρη λειτουργικότητά της (σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρούσα) αποκλειστικά με προσφερόμενα όλα τα απαραίτητα υλικοτεχνικά 
μέσα και χωρίς κάτι απαιτητό από την ΑΑ, με εξαίρεση: 

(α) τις βασικές υποδομές τηλεπικοινωνιών και δικτύων,  
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(β) εξυπηρετητή με διαθέσιμα 2 cores (XEON CPU), με ταχύτητα ≥ 2.1GHz, 12GB Ram, 100GB HDD 
και λειτουργικό σύστημα Windows 2012R2, είτε ως VM (επιθυμητό), είτε αντίστοιχα ως 
ανεξάρτητη μονάδα και 

(γ) άδειες λογισμικού [CALs] για πρόσβαση και χρήση του εξυπηρετητή – εφόσον απαιτούνται από 
τη λύση – τα οποία αποτελούν αντικείμενο της ΑΑ, ως τη μόνη υπεύθυνη διαχείρισης του 
πλήθους και των δικαιωμάτων των χρηστών της 

Συνεπώς, σε περίπτωση που η λύση απαιτεί – σε σχέση με τα ανωτέρω διατιθέμενα –  επιπλέον 
υλικό (ήτοι βελτιωμένα ή επιπρόσθετα χαρακτηριστικά εξυπηρετητή) και λογισμικό (στο οποίο ανήκει 
και το Λειτουργικό Σύστημα εκτός του διατιθέμενου από την ΑΑ), το κόστος θα επιβαρύνει 
αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος και θα περιγράψει αυτά στην τεχνική του προσφορά διεξοδικά 
και συγκεκριμένα. Επίσης, στην περίπτωση ανάγκης αδειών λογισμικού (σημείο γ), ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να το δηλώσει και επεξηγήσει στην τεχνική προσφορά του, χωρίς, όμως, να συμπεριλάβει 
το κόστος τους στην οικονομική προσφορά. 

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης χρήσης, η διατήρηση της 
λειτουργικής κατάστασης του βοηθητικού εξοπλισμού, θα γίνεται από το καθ’ ύλην αρμόδιο 
προσωπικό της ΑΑ, τόσο σε επίπεδο τακτικής συντήρησης (πχ update λειτουργικού, διατήρηση backup 
παραμετροποιήσεων, κλπ), όσο και σε επίπεδο επαναφοράς από βλάβη. Σημειώνεται ότι ο  χρόνος 
επαναφοράς βλάβης, η οποία κατά τεκμήριο οφείλεται στη δυσλειτουργία του παρεχόμενου 
εξοπλισμού και είναι έξω από τις υποχρεώσεις (εγκατάστασης και παραμετροποίησης) του Αναδόχου, 
δεν θα συμπεριλαμβάνεται στους χρόνους  αποκατάστασης, που προδιαγράφονται στην παρούσα. 

Τέλος, σημειώνεται ότι είναι αποδεκτή και λύση, που τον βοηθητικό εξοπλισμό πληροφορικής τον 
προβλέπει σε cloud (εκτός της ΑΑ), εφόσον το κόστος καλύπτεται για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
από τον Ανάδοχο, η διακίνηση των δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη, δεν μειώνεται η 
λειτουργικότητα και η παροχή των υπηρεσιών είναι εντός των αποδεκτών χρονικών ορίων (σύμφωνα με 
τους όρους της 5.25 του ΠΣ 5). 

 

7.1.2.4 Διάρκεια σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα 

 

Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης θα είναι 66 μήνες, σύμφωνα με το κάτωθι Χρονοδιάγραμμα.  

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης με την προσφορά του (χωρίς όμως να 
υπερβαίνει τους 66 μήνες), όπου θα αποτυπώνεται ο χρόνος του 1ου σταδίου καθώς και το επιθυμητό 
τακτικό διάστημα (μεταξύ τριών έως έξι μηνών, σταθερό καθ’όλη τη διάρκεια της 5ετίας) παραλαβής 
(και τιμολόγησης) των υπηρεσιών χρήσης και συντήρησης.  

 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος  
αα Στάδια 6 Μην. 1ο 6Μ 2ο 6Μ 3ο 6Μ 4ο 6Μ 5ο 6Μ 6ο 6Μ 7ο 6Μ 8ο 6Μ 9ο 6Μ 10ο 6Μ 

 

1 

Υπογραφή Σύμβασης 
Εκτέλεσης - Παράδοση 
και εγκατάσταση όλων 
των πολυμηχανημάτων  

4 Μ 

                        
Περίοδος δοκιμαστικής 
λειτουργίας- Οριστική 
Παραλαβή πολυμ/των 

 
2 Μ 
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2 
Παροχή Υπηρεσιών 
Εγγύησης/ Χρήσης/ 
Συντήρησης 

 

                        

3 

Ολοκλήρωση/Οριστική 
Παραλαβή  Συνόλου 
της Σύμβασης - 
εκκαθάριση 
Απαιτήσεων 

 

                        

Η διάρκεια δύναται να μειωθεί μόνο αναφορικά με το 1ο Στάδιο, εφόσον η παράδοση και οριστική 
παραλαβή των πολυμηχανημάτων ολοκληρωθεί σε λιγότερο από τον προϋπολογιζόμενο χρόνο των 4 
μηνών, σε συμφωνία με την προσφορά του αναδόχου. 

Οι υπηρεσίες εγγύησης, χρήσης και συντήρησης θα παρέχονται για 5 έτη, με έναρξη από την οριστική 
παραλαβή των πολυμηχανημάτων (ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 2, 3, 4).  Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών (και 
η τιμολόγησή τους – ΤΜΗΜΑ 5) θα γίνεται σε τακτικά διαστήματα (τριών έως έξι μηνών, σταθερά καθόλη 
τη διάρκεια της σύμβασης, όπως θα ορίζεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί με βάση την επιλογή του 
αναδόχου στην προσφορά του) σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με βάση τις παραδόσεις/παραλαβές, σύμφωνα με την 5.1 της παρούσας. 
 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Όπως αναφέρεται στην 1.2. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (330.000 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 266.129,03 ,  ΦΠΑ : 63.870,97 ). 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και η εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος σε ευρώ, 
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ  που  ακολουθεί:  

A/A 
ΤΜΗΜ 

Κωδικός 
Είδους CPV 

Περιγραφή 
Είδους CPV 

Περιγραφή 
Εξοπλισμού / 

Υπηρεσιών 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό- 
τητες 

Προϋπ/σμ
ός 

Μονάδας 
Μέτρησης 
Χωρίς ΦΠΑ 

Εκτιμώμενη Αξία 
Τμήματος χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Εκτιμώμενη 
Αξία 

Τμήματος με 
Φ.Π.Α. 

1 30121200-5 
Φωτοαντιγρα

φικές 
συσκευές 

Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα 
μεγάλης 
παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Α + βάση 

Τεμάχιο 11 6.100,00 67.100,00 83.204,00 

2 30121200-5 
Φωτοαντιγρα

φικές 
συσκευές 

Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα 
μεγάλης 
παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Β  + βάση  

Τεμάχιο 19 4.501,53 85.529,07 106.056,05 

3 30121200-5 
Φωτοαντιγρα

φικές 
συσκευές 

Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα 
μεγάλης 
παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Β Wi-Fi + 
βάση 

Τεμάχιο 2 5.399,98 10.799,96 13.391,95 

4 30121200-5 
Φωτοαντιγρα

φικές 
συσκευές 

Έγχρωμο 
πολυμηχάνημα 
μεγάλης 
παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Γ + βάση 

Τεμάχιο 3 5.700,00 17.100,00 21.204,00 

Σύνολο Προμήθειας Εξοπλισμού:     35   180.529,03 223.856,00 
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5 50313200-4 

Υπηρεσίες 
συντήρησης 

φωτοαντιγρα
φικών 

Συσκευών 

Υπηρεσίες 
συντήρησης και 
χρήσης 5ετίας 

Υπηρεσίες 1 85.600,00 85.600,00 106.144,00 

Σύνολο Υπηρεσιών:         85.600,00 106.144,00 

Συνολική Εκτιμώμενη Αξία σύμβασης          266.129,03 330.000,00 
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7.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
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 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ», το οποίο και υποβάλλεται ως pdf στον υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 
 
Το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, 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», όπου θα δηλώνει τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη ενότητα του 
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 
 

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) τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, οι οποίοι και συμπληρώνονται 
κατάλληλα από τους υποψηφίους, σύμφωνα με τις «Οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων 
συμμόρφωσης» του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 
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Α. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 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 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης, 

για την «Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής και παροχή υπηρεσιών χρήσης 

αυτών» 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 (ΠΣ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων συμμόρφωσης  
Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης, έχοντας την 
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. 
Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών των πινάκων. 

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» ή «να περιγραφεί», ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει το προσφερόμενο 
μέγεθος/ποσότητα του στοιχείου ή να περιγράψει τις αναφερόμενες λειτουργίες/υπηρεσίες. 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 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Α», σελ.15,  ενοτ. «MEMORY» 

 
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των 
πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την 
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 
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ΠΣ 1 
Τμήμα 1 - Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Α + βάση Τεμάχια: 11 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΠΟΜΠΗ 
  Hardware       
1.1 Αναφορά εταιρείας κατασκευής και μοντέλου NAI, να αναφερθούν     
1.2 Τεχνολογία Laser NAI     
1.3 Λειτουργίες: Φωτοαντιγραφικό, Εκτυπωτής, 

Σαρωτής, Μηχανή Τηλεομοιοτυπίας (fax) NAI 
    

1.4 Μέγεθος χαρτιού: τουλάχιστον Α3, Α4 NAI     
1.5 Μνήμη: ≥2 GB ΝΑΙ, να αναφερθεί     
1.6 HDD : ≥ 250 GB 

με λειτουργία ασφάλειας DATA OVERWRITE 
(για διαδοχικές επανεγγραφές έπειτα από 
διαγραφή των δεδομένων)   και 

με HDD ENCRYPTION (για κρυπτογράφηση 
των αποθηκευμένων δεδομένων) 

ΝΑΙ, να αναφερθεί 

    
1.7 Οθόνη αφής ΝΑΙ     
1.8 Διπλή όψη: πλήρως αυτόματη ΝΑΙ     
1.9 Τροφοδοσία χαρτιού (βασική) : ≥1500 με 

τουλάχιστον 3 κασέτες (Α3,Α4) 
ΝΑΙ, να αναφερθεί    

1.10 Δυνατότητα για τροφοδοσία χαρτιού (μέγιστη) 
αν προστεθεί επιπλέον εξοπλισμός στο μέλλον 
≥4000 

NAI, να αναφερθεί 
   

1.11 Τροφοδοσία bypass >=100 φύλλων (με 
δυνατότητα επιλογής του από το χρήστη)  

NAI   
1.12 Χωρητικότητα Εξόδου: ≥250  ΝΑΙ, να αναφερθεί    
1.13 Μέγιστος  μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες: 

≥150.000 
ΝΑΙ, να αναφερθεί     

1.14 Θύρα  USB για εκτύπωση από/σάρωση σε USB 
drives 

ΝΑΙ   
1.15 Θύρα Ethernet 100/1000 ΝΑΙ     
1.16 Δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης ασύρματης 

κάρτας δικτύου με υποστήριξη των 
πρωτοκόλλων Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g, χωρίς 
δέσμευση θύρας Ethernet 

ΝΑΙ 

    
1.17 Δυνατότητα συνεργασίας με: Windows 

7/8/8.1/10, 
Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2 

ΝΑΙ 
    

1.18 Δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων, από το 
χρήστη, πάνω στο εκτυπωτικό μηχάνημα (την 
ώρα της παραλαβής), με κατ’ ελάχιστο: 
• ακύρωση, 
• αλλαγή εκτύπωσης μονής/διπλής όψης 
συγκεκριμένης εκκρεμούσας εκτύπωσης του 
χρήστη (και όχι υποχρεωτικά όλων) 

NAI 

  
1.19 Συνοδευτικό λογισμικό παρακολούθησης toner 

 και ειδοποίησης για αλλαγή αυτού  
NAI     

1.20 Να συνοδεύεται από την εργοστασιακή βάση 
του 

ΝΑΙ     
1.21 Δυνατότητα προσθήκης συστήματος καρτών-

proximity, αντί PIN (για μελλοντική χρήση) 
NAI     

  Χαρακτηριστικά εκτύπωσης      
1.22 Ταχύτητα εκτύπωσης Α4: ≥40 ppm ΝΑΙ, να αναφερθεί    
1.23 Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας: ≤8 sec ΝΑΙ, να αναφερθεί     
1.24 Ανάλυση εκτύπωσης: ≥ 1200x1200dpi ΝΑΙ, να αναφερθεί     
1.25 Γλώσσες εκτύπωσης: PCL6, PostScript3 NAI     

  Χαρακτηριστικά αντιγραφής      
1.26 Ταχύτητα φωτοαντιγραφής Α4: ≥40 ppm ΝΑΙ, να αναφερθεί      
1.27 Ταχύτητα φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας: ≤8 

sec 
ΝΑΙ, να αναφερθεί     

1.28 Ανάλυση αντιγραφής: ≥600x600dpi ΝΑΙ, να αναφερθεί     
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ΠΣ 1 
Τμήμα 1 - Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Α + βάση Τεμάχια: 11 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΠΟΜΠΗ 
1.29 Αναλογία zoom: τουλάχιστον 25%-400% ΝΑΙ, να αναφερθεί     
1.30 Πολλαπλά αντίγραφα:1-τουλάχιστον 999 

σελίδες 
ΝΑΙ, να αναφερθεί     

  Χαρακτηριστικά σαρωτή       
1.31 Αυτόματος τροφοδότης σάρωσης διπλής όψης, 

για τα μεγέθη χαρτιού της προδιαγραφής 
1.4, χωρητικότητας τουλάχιστον 100 φύλλων 

ΝΑΙ 
  

1.32 Ταχύτητα σάρωσης (ADF)  ≥ 40 ppm Α4, (για 
μονή όψη) 

ΝΑΙ, να αναφερθεί   
1.33 Ανάλυση έγχρωμης σάρωσης : ≥600x600dpi ΝΑΙ, να αναφερθεί   
1.34 Σάρωση διπλής όψης από τον ADF με ένα 

μόνο πέρασμα (Single Pass Duplex 
Scanning), για όλα τα υποστηριζόμενα μεγέθη 
σελίδας 

ΝΑΙ 

   
1.35 Μορφότυπα σαρωμένων αρχείων: TIFF, JPEG, 

PDF, High Compression 
ΝΑΙ     

1.36 Αποστολή σαρωμένων αρχείων σε: E-mail, 
USB, FTP, Folder τοπικού δικτύου 

ΝΑΙ     
  Χαρακτηριστικά FAX      

1.37 Συμβατότητα G3 ΝΑΙ     
1.38 Ταχύτητα modem ≥ 33,6kbps ΝΑΙ     
1.39 Δυνατότητα πολλαπλής αποστολής ΝΑΙ     
1.40 Ομαδοποίηση επαφών ΝΑΙ     
1.41 Ιντερνέτ FAX ΝΑΙ    
1.42 Fax to emai και PC to Fax NAI    

  Ποιότητα      
1.43 Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει 

πιστοποίηση CE από αναγνωρισμένο φορέα. 
Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. 

NAI 
  

1.44 Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει 
πιστοποίηση κατά RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances, 2002/95/EC). Να 
επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. 

NAI 

  
1.45 Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να βρίσκεται 

σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη 
χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς και 
κατά την υπογραφή της σύμβασης. Δεν 
πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life. 
Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου (με 
γραπτή εντολή) αντιπροσώπου του στον 
ελληνικό χώρο (όπως αυτός ορίζεται στην παρ.1 
του άρθρου 18 της υπ’ αριθ. 23615/651/2014 
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1184). 

NAI 

  
1.46 Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης, υποστήριξης 

και χρήσης είναι τουλάχιστον πέντε (5) έτη 
NAI 

  
1.47 Βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επισήμου 

αντιπροσώπου του στον ελληνικό χώρο ότι 
αναλαμβάνει πλήρως την εκτέλεση των όρων 
της παρούσης και της σχετικής σύμβασης 
εκτέλεσης σχετικά με την εγγύηση 5ετούς 
καλής λειτουργίας και ύπαρξης αυθεντικών 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος αποσυρθεί από την 
αγορά ή κηρυχτεί έκπτωτος λόγω μη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του. Να 
επισυναφθεί η σχετική βεβαίωση. 
 

ΝΑΙ 
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ΠΣ 2 
Τμήμα 2 - Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Β + βάση Τεμάχια: 19 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΠΟΜΠΗ 
  Hardware       
2.1 Αναφορά εταιρείας κατασκευής και μοντέλου NAI, να αναφερθούν     
2.2 Τεχνολογία Laser NAI     
2.3 Λειτουργίες: Φωτοαντιγραφικό, Εκτυπωτής, 

Σαρωτής, Μηχανή Τηλεομοιοτυπίας (fax) 
ΝΑΙ     

2.4 Μέγεθος χαρτιού: τουλάχιστον A3, A4 ΝΑΙ     
2.5 Μνήμη: ≥512ΜΒ NAI, να αναφερθεί     
2.6 HDD : ≥ 250 GB 

με λειτουργία ασφάλειας DATA OVERWRITE 
(για διαδοχικές επανεγγραφές έπειτα από 
διαγραφή των δεδομένων) και 

HDD ENCRYPTION (για κρυπτογράφηση των 
αποθηκευμένων δεδομένων) 

ΝΑΙ, να αναφερθεί 

    
2.7 Οθόνη αφής ΝΑΙ     
2.8 Διπλή όψη: πλήρως αυτόματη ΝΑΙ     
2.9 Τροφοδοσία χαρτιού (βασική) με τουλάχιστον 2 

κασέτες (Α3,Α4): ≥1000 
NAI, να αναφερθεί     

2.10 Τροφοδοσία bypass >=100 φύλλων (με 
δυνατότητα επιλογής του από το χρήστη) 

NAI   
2.11 Δυνατότητα για τροφοδοσία χαρτιού (μέγιστη) αν 

προστεθεί επιπλέον εξοπλισμός στο μέλλον 
≥4000 

NAI, να αναφερθεί 
    

2.12 Χωρητικότητα Εξόδου: ≥250 NAI, να αναφερθεί     
2.13 Μέγιστος μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες: 

≥100.000 
NAI, να αναφερθεί    

2.14 Θύρα  USB για εκτύπωση από/σάρωση σε USB 
drives 

ΝΑΙ     
2.15 Θύρα Ethernet 100/1000 ΝΑΙ     
2.16 Δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης ασύρματης 

κάρτας δικτύου με υποστήριξη των 
πρωτοκόλλων Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g, χωρίς 
δέσμευση θύρας Ethernet 

ΝΑΙ 

    
2.17 Δυνατότητα συνεργασίας με: Windows 

7/8/8.1/10, 
Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2 

ΝΑΙ 
    

2.18 Δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων, από το 
χρήστη, πάνω στο εκτυπωτικό μηχάνημα (την 
ώρα της παραλαβής), με κατ’ ελάχιστο: 
 ακύρωση, 
 αλλαγή εκτύπωσης μονής/διπλής όψης 
συγκεκριμένης εκκρεμούσας εκτύπωσης του 
χρήστη (και όχι υποχρεωτικά όλων) 

NAI 

  
2.19 Συνοδευτικό λογισμικό παρακολούθησης toner 

και ειδοποίησης για αλλαγή αυτού  
NAI    

2.20 Να συνοδεύεται από την εργοστασιακή βάση του ΝΑΙ     
2.21 Δυνατότητα προσθήκης συστήματος καρτών-

proximity, αντί PIN (για μελλοντική χρήση) 
ΝΑΙ     

  Χαρακτηριστικά εκτύπωσης      
2.22 Ταχύτητα εκτύπωσης A4: ≥30 ppm NAI, να αναφερθεί    
2.23 Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας: ≤9 sec NAI, να αναφερθεί     
2.24 Ανάλυση εκτύπωσης: ≥1200x1200dpi NAI, να αναφερθεί     
2.25 Γλώσσες εκτύπωσης: PCL6, PostScript3 ΝΑΙ     

  Χαρακτηριστικά αντιγραφής      
2.26 Ταχύτητα αντιγραφής Α4: ≥30 ppm NAI, να αναφερθεί    
2.27 Χρόνος φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας: ≤9 

sec 
NAI, να αναφερθεί     

2.28 Ανάλυση αντιγραφής: ≥ 600x600dpi NAI, να αναφερθεί     
2.29 Αναλογία zoom: τουλάχιστον 25%-400% NAI, να αναφερθεί     
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ΠΣ 2 
Τμήμα 2 - Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Β + βάση Τεμάχια: 19 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΠΟΜΠΗ 
2.30 Πολλαπλά αντίγραφα: 1 – τουλάχιστον 999 

σελίδες 
NAI, να αναφερθεί     

  Χαρακτηριστικά σαρωτή      
2.31 Αυτόματος τροφοδότης σάρωσης διπλής όψης, 

για τα μεγέθη χαρτιού της προδιαγραφής 2.4, 
χωρητικότητας τουλάχιστον 100 φύλλων 

ΝΑΙ 
  

2.32 Ταχύτητα σάρωσης (ADF)  ≥ 30 ppm Α4 (για 
μονή όψη) ΝΑΙ, να αναφερθεί   

2.33 Ανάλυση έγχρωμης σάρωσης : ≥ 600x600dpi ΝΑΙ, να αναφερθεί   
2.34 Σάρωση διπλής όψης από τον ADF με ένα μόνο 

πέρασμα (Single Pass Duplex Scanning), για 
όλα τα υποστηριζόμενα μεγέθη σελίδας 

ΝΑΙ 
  

2.35 Μορφότυπα σαρωμένων αρχείων: TIFF, JPEG, 
PDF, High Compression 

ΝΑΙ     
2.36 Αποστολή σαρωμένων αρχείων σε: E-mail, 

USB, FTP, Folder τοπικού δικτύου 
ΝΑΙ    

  Χαρακτηριστικά FAX      
2.37 Συμβατότητα: G3 ΝΑΙ    
2.38 Ταχύτητα modem: ≥ 33,6kbps NAI     
2.39 Δυνατότητα πολλαπλής αποστολής ΝΑΙ     
2.40 Ομαδοποίηση επαφών ΝΑΙ     
2.41 Ιντερνέτ FAX ΝΑΙ    
2.42 Fax to email και PC to Fax NAI    

  Ποιότητα       
2.43 Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει 

πιστοποίηση CE από αναγνωρισμένο φορέα. Να 
επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. 

NAI 
  

2.44 Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει 
πιστοποίηση κατά RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances, 2002/95/EC). Να 
επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. 

NAI 

  
2.45 Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να βρίσκεται 

σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική 
στιγμή υποβολής της προσφοράς και κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. Δεν πρέπει να έχει 
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή 
κατάσταση End Of Life. 
Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου (με 
γραπτή εντολή) αντιπροσώπου του στον 
ελληνικό χώρο (όπως αυτός ορίζεται στην παρ.1 
του άρθρου 18 της υπ’ αριθ. 23615/651/2014 
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1184). 

NAI 

  
2.46 Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης, υποστήριξης 

και χρήσης είναι τουλάχιστον πέντε (5) έτη 
   

2.47 Βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επισήμου 
αντιπροσώπου του στον ελληνικό χώρο ότι 
αναλαμβάνει πλήρως την εκτέλεση των όρων 
της παρούσης και της σχετικής σύμβασης 
εκτέλεσης σχετικά με την εγγύηση 5ετούς 
καλής λειτουργίας και ύπαρξης αυθεντικών 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος αποσυρθεί από την 
αγορά ή κηρυχτεί έκπτωτος λόγω μη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του. Να 
επισυναφθεί η σχετική βεβαίωση. 
 

ΝΑΙ 
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ΠΣ 3 
Τμήμα 3 - Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Β με Wi-Fi + βάση Τεμάχια: 2 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΠΟΜΠΗ 
  Hardware       
3.1 Αναφορά εταιρείας κατασκευής και μοντέλου NAI, να αναφερθούν     
3.2 Τεχνολογία Laser NAI     
3.3 Λειτουργίες: Φωτοαντιγραφικό, Εκτυπωτής, 

Σαρωτής, Μηχανή Τηλεομοιοτυπίας (fax) 
ΝΑΙ     

3.4 Μέγεθος χαρτιού: τουλάχιστον A3, A4 ΝΑΙ     
3.5 Μνήμη: ≥512ΜΒ NAI, να αναφερθεί     
3.6 HDD : ≥ 250 GB 

με λειτουργία ασφάλειας DATA OVERWRITE 
(για διαδοχικές επανεγγραφές έπειτα από 
διαγραφή των δεδομένων) και 

HDD ENCRYPTION (για κρυπτογράφηση των 
αποθηκευμένων δεδομένων) 

ΝΑΙ, να αναφερθεί 

    
3.7 Οθόνη αφής ΝΑΙ     
3.8 Διπλή όψη: πλήρως αυτόματη ΝΑΙ     
3.9 Τροφοδοσία χαρτιού (βασική) με τουλάχιστον 2 

κασέτες (Α3,Α4): ≥1000 
NAI, να αναφερθεί     

3.10 Τροφοδοσία bypass >=100 φύλλων (με 
δυνατότητα επιλογής του από το χρήστη) 

NAI   

3.11 Δυνατότητα για τροφοδοσία χαρτιού (μέγιστη) αν 
προστεθεί επιπλέον εξοπλισμός στο μέλλον 
≥4000 

NAI, να αναφερθεί 
    

3.12 Χωρητικότητα Εξόδου: ≥250 NAI, να αναφερθεί     
3.13 Μέγιστος μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες: 

≥100.000 
NAI, να αναφερθεί    

3.14 Θύρα  USB για εκτύπωση από/σάρωση σε USB 
drives 

ΝΑΙ     
3.15 Θύρα Ethernet 100/1000 ΝΑΙ     
3.16 Ύπαρξη ασύρματης κάρτας δικτύου με 

υποστήριξη των πρωτοκόλλων Wi-Fi: IEEE 
802.11 b/g, χωρίς δέσμευση θύρας Ethernet 

ΝΑΙ 
    

3.17 Δυνατότητα συνεργασίας με: Windows 
7/8/8.1/10, 
Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2 

ΝΑΙ 
    

3.18 Δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων, από το 
χρήστη, πάνω στο εκτυπωτικό μηχάνημα (την 
ώρα της παραλαβής), με κατ’ ελάχιστο: 
 ακύρωση, 
 αλλαγή εκτύπωσης μονής/διπλής όψης 
συγκεκριμένης εκκρεμούσας εκτύπωσης του 
χρήστη (και όχι υποχρεωτικά όλων) 

NAI 

  
3.19 Συνοδευτικό λογισμικό παρακολούθησης toner 

και ειδοποίησης για αλλαγή αυτού  
NAI    

3.20 Να συνοδεύεται από την εργοστασιακή βάση του ΝΑΙ     
3.21 Δυνατότητα προσθήκης συστήματος καρτών-

proximity, αντί PIN (για μελλοντική χρήση) 
ΝΑΙ     

  Χαρακτηριστικά εκτύπωσης      
3.22 Ταχύτητα εκτύπωσης A4: ≥30 ppm NAI, να αναφερθεί    
3.23 Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας: ≤ 9 sec NAI, να αναφερθεί     
3.24 Ανάλυση εκτύπωσης: ≥1200x1200dpi NAI, να αναφερθεί     
3.25 Γλώσσες εκτύπωσης: PCL6, PostScript3 ΝΑΙ     

  Χαρακτηριστικά αντιγραφής      
3.26 Ταχύτητα αντιγραφής Α4: ≥30 ppm NAI, να αναφερθεί    
3.27 Χρόνος φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας: ≤ 9 

sec 
NAI, να αναφερθεί     

3.28 Ανάλυση αντιγραφής: ≥ 600x600dpi NAI, να αναφερθεί     
3.29 Αναλογία zoom: τουλάχιστον 25%-400% NAI, να αναφερθεί     
3.30 Πολλαπλά αντίγραφα: 1 – τουλάχιστον 999 NAI, να αναφερθεί     
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ΠΣ 3 
Τμήμα 3 - Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής 
ΤΥΠΟΥ Β με Wi-Fi + βάση Τεμάχια: 2 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΠΟΜΠΗ 
σελίδες 

  Χαρακτηριστικά σαρωτή      
3.31 Αυτόματος τροφοδότης σάρωσης διπλής όψης, 

για τα μεγέθη χαρτιού της προδιαγραφής 2.4, 
χωρητικότητας τουλάχιστον 100 φύλλων 

ΝΑΙ 
  

3.32 Ταχύτητα σάρωσης (ADF)  ≥ 30 ppm Α4 (για 
μονή όψη) ΝΑΙ, να αναφερθεί   

3.33 Ανάλυση έγχρωμης σάρωσης : ≥ 600x600dpi ΝΑΙ, να αναφερθεί   
3.34 Σάρωση διπλής όψης από τον ADF με ένα μόνο 

πέρασμα (Single Pass Duplex Scanning), για 
όλα τα υποστηριζόμενα μεγέθη σελίδας 

ΝΑΙ 
  

3.35 Μορφότυπα σαρωμένων αρχείων: TIFF, JPEG, 
PDF, High Compression 

ΝΑΙ     
3.36 Αποστολή σαρωμένων αρχείων σε: E-mail, 

USB, FTP, Folder τοπικού δικτύου 
ΝΑΙ    

  Χαρακτηριστικά FAX      
3.37 Συμβατότητα: G3 ΝΑΙ    
3.38 Ταχύτητα modem: ≥ 33,6kbps NAI     
3.39 Δυνατότητα πολλαπλής αποστολής ΝΑΙ     
3.40 Ομαδοποίηση επαφών ΝΑΙ     
3.41 Ιντερνέτ FAX ΝΑΙ    
3.42 Fax to emai και PC to Fax NAI    

  Ποιότητα       
3.43 Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει 

πιστοποίηση CE από αναγνωρισμένο φορέα. Να 
επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. 

NAI 
  

3.44 Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει 
πιστοποίηση κατά RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances, 2002/95/EC). Να 
επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. 

NAI 

  
3.45 Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να βρίσκεται 

σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική 
στιγμή υποβολής της προσφοράς και κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. Δεν πρέπει να έχει 
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή 
κατάσταση End Of Life. 
Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου (με 
γραπτή εντολή) αντιπροσώπου του στον 
ελληνικό χώρο (όπως αυτός ορίζεται στην παρ.1 
του άρθρου 18 της υπ’ αριθ. 23615/651/2014 
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1184). 

NAI 

  
3.46 Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης, υποστήριξης 

και χρήσης είναι τουλάχιστον πέντε (5) έτη 
   

3.47 Βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επισήμου 
αντιπροσώπου του στον ελληνικό χώρο ότι 
αναλαμβάνει πλήρως την εκτέλεση των όρων 
της παρούσης και της σχετικής σύμβασης 
εκτέλεσης σχετικά με την εγγύηση 5ετούς 
καλής λειτουργίας και ύπαρξης αυθεντικών 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος αποσυρθεί από την 
αγορά ή κηρυχτεί έκπτωτος λόγω μη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του. Να 
επισυναφθεί η σχετική βεβαίωση. 

ΝΑΙ 
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ΠΣ 4 
Τμήμα 4 - Έγχρωμο πολυμηχάνημα 
μεγάλης παραγωγής ΤYΠΟΥ Γ +  
Βάση  Τεμάχια: 3 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΠΟΜΠΗ 
 Hardware    

4.1 Αναφορά εταιρείας κατασκευής και μοντέλου NAI, να αναφερθούν   
4.2 Τύπος πολυμηχανήματος:  Laser - Έγχρωμο ΝΑΙ   
4.3 Λειτουργίες: Φωτοαντιγραφικό, Εκτυπωτής, 

Σαρωτής 
ΝΑΙ  

 

4.4 Μέγεθος χαρτιού: τουλάχιστον A3,A4 ΝΑΙ   
4.5 Μνήμη: ≥ 2GB NAI, να αναφερθεί   
4.6 HDD : ≥ 250 GB 

με λειτουργία ασφάλειας DATA OVERWRITE (για 
διαδοχικές επανεγγραφές έπειτα από διαγραφή 
των δεδομένων) και 

HDD ENCRYPTION (για κρυπτογράφηση των 
αποθηκευμένων δεδομένων) 

ΝΑΙ, να αναφερθεί  

 

4.7 Οθόνη αφής ΝΑΙ   
4.8 Διπλή όψη: πλήρως αυτόματη ΝΑΙ   
4.9 Τροφοδοσία χαρτιού (βασική) με τουλάχιστον 2 

κασέτες (Α3,Α4): ≥1000 
NAI, να αναφερθεί   

4.10 Τροφοδοσία bypass >=100 φύλλων (με 
δυνατότητα επιλογής του από το χρήστη) 

NAI   

4.11 Δυνατότητα για τροφοδοσία χαρτιού (μέγιστη) αν 
προστεθεί επιπλέον εξοπλισμός στο μέλλον ≥4000 

NAI, να αναφερθεί   

4.12 Χωρητικότητα Εξόδου:  ≥250 NAI, να αναφερθεί   
4.13 Μέγιστος μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες: 

≥80.000 
NAI, να αναφερθεί   

4.14 Θύρα  USB για εκτύπωση από/σάρωση σε USB 
drives 

NAI   

4.15 Θύρα Ethernet 100/1000 NAI   
4.16 Δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης ασύρματης 

κάρτας δικτύου με υποστήριξη των πρωτοκόλλων 
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g, χωρίς δέσμευση θύρας 
Ethernet 

NAI  

 

4.17 Δυνατότητα συνεργασίας με: Windows 7/8/8.1/10, 
Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2 

NAI  
 

4.18 Δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων, από το χρήστη, 
πάνω στο εκτυπωτικό μηχάνημα (την ώρα της 
παραλαβής), με κατ’ ελάχιστο: 
 ακύρωση, 
 αλλαγή εκτύπωσης μονής/διπλής όψης 
συγκεκριμένης εκκρεμούσας εκτύπωσης του 
χρήστη (και όχι υποχρεωτικά όλων) 

NAI 

  
4.19 Συνοδευτικό λογισμικό παρακολούθησης toner 

 και ειδοποίησης για αλλαγή αυτού  
NAI   

4.20 Να συνοδεύεται από την εργοστασιακή βάση του ΝΑΙ   
4.21 Δυνατότητα προσθήκης συστήματος καρτών-

proximity, αντί PIN (για μελλοντική χρήση) 
NAI   

 Χαρακτηριστικά εκτύπωσης    
4.22 Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης Α4:  ≥30 

ppm 
NAI, να αναφερθεί   

4.23 Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης ασπρόμαυρης 
σελίδας: ≤ 10 sec 

NAI, να αναφερθεί   

4.24 Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης Α4: ≥30 ppm NAI, να αναφερθεί   
4.25 Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης έγχρωμης σελίδας: 

≤ 12 sec 
NAI, να αναφερθεί   

4.26 Ανάλυση εκτύπωσης: ≥1200x1200bpi NAI, να αναφερθεί   
4.27 Γλώσσες εκτύπωσης: PCL6, PostScript3 ΝΑΙ   

 Χαρακτηριστικά αντιγραφής    
4.28 Ταχύτητα φωτοαντιγραφής ασπρόμαυρης Α4 

σελίδας: ≥30 ppm 
NAI, να αναφερθεί   
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ΠΣ 4 
Τμήμα 4 - Έγχρωμο πολυμηχάνημα 
μεγάλης παραγωγής ΤYΠΟΥ Γ +  
Βάση  Τεμάχια: 3 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΠΟΜΠΗ 
4.29 Ταχύτητα φωτοαντιγραφής πρώτης ασπρόμαυρης  

Α4 σελίδας: ≤ 10 sec 
NAI, να αναφερθεί  

 

4.30 Ταχύτητα φωτοαντιγραφής έγχρωμης Α4 σελίδας: 
≥ 30 ppm 

NAI, να αναφερθεί   

4.31 Ταχύτητα φωτοαντιγραφής πρώτης έγχρωμης Α4 
σελίδας: ≤ 12 sec 

NAI, να αναφερθεί   

4.32 Ανάλυση αντιγραφής ≥ 600Χ600 dpi NAI, να αναφερθεί   
4.33 Αναλογία zoom: τουλάχιστον 25% - 400% NAI, να αναφερθεί   
4.34 Πολλαπλά αντίγραφα: 1 – τουλάχιστον 999 

σελίδες 
NAI, να αναφερθεί   

 Χαρακτηριστικά σαρωτή    
4.35 Αυτόματος τροφοδότης σάρωσης διπλής όψης, 

για τα μεγέθη χαρτιού της προδιαγραφής 3.4, 
χωρητικότητας τουλάχιστον 100 φύλλων 

ΝΑΙ  
 

4.36 Ταχύτητα σάρωσης (ADF)  ≥ 30 ppm Α4 (για 
μονή όψη) 

NAI, να αναφερθεί   

4.37 Ανάλυση έγχρωμης σάρωσης: ≥ 600Χ600dpi NAI, να αναφερθεί   
4.38 Σάρωση διπλής όψης από τον ADF με ένα μόνο 

πέρασμα (Single Pass Duplex Scanning), για όλα 
τα υποστηριζόμενα μεγέθη σελίδας 

ΝΑΙ  
 

4.39 Μορφότυπα σαρωμένων αρχείων: TIFF, JPEG, 
PDF, High Compression 

NAI   

4.40 Αποστολή σαρωμένων αρχείων σε: E-mail, USB, 
FTP, Folder τοπικού δικτύου 

ΝΑΙ   

 Ποιότητα    
4.41 Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει 

πιστοποίηση CE από αναγνωρισμένο φορέα. Να 
επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. 

NAI  
 

4.42 Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει 
πιστοποίηση κατά RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances, 2002/95/EC). Να 
επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. 

NAI  

 

4.43 Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε 
παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική 
στιγμή υποβολής της προσφοράς και κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. Δεν πρέπει να έχει 
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή 
κατάσταση End Of Life. 
Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου (με 
γραπτή εντολή) αντιπροσώπου του στον 
ελληνικό χώρο (όπως αυτός ορίζεται στην παρ.1 
του άρθρου 18 της υπ’ αριθ. 23615/651/2014 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β 1184). 

NAI  

 

4.44 Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης, υποστήριξης 
και χρήσης είναι τουλάχιστον πέντε (5) έτη 

  
 

4.45 Βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επισήμου 
αντιπροσώπου του στον ελληνικό χώρο ότι 
αναλαμβάνει πλήρως την εκτέλεση των όρων της 
παρούσης και της σχετικής σύμβασης εκτέλεσης 
σχετικά με την εγγύηση 5ετούς καλής 
λειτουργίας και ύπαρξης αυθεντικών 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε περίπτωση 
που ο ανάδοχος αποσυρθεί από την αγορά ή 
κηρυχτεί έκπτωτος λόγω μη εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων του. Να επισυναφθεί η σχετική 
βεβαίωση. 
 

ΝΑΙ  
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ΠΣ 5 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες και 
Λειτουργικότητα   

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΠΟΜΠΗ 

  
Υπηρεσίες Εγκατάστασης / 
Παραμετροποίησης / Διαχείρισης       

5.1 Ανάλυση των δεδομένων των εκτυπωτικών 
αναγκών και πρόταση χωροθετικής 
κατανομής των πολυμηχανημάτων 

NAI 
    

5.2 Ένταξη των εκτυπωτικών συστημάτων στο 
υπάρχον τοπικό δίκτυο των κτιρίων 

NAI     
5.3 Κεντρικό σύστημα διαχείρισης και 

δημιουργίας πολιτικών για χρήστη ή γκρουπ 
χρηστών 
(σε περίπτωση που η προτεινόμενη λύση 
επιλέγει πολιτικές μέσω  active directory – το 
οποίο είναι εφικτό μόνο στα 3 πρώτα κτίρια – 
θα πρέπει να προσφερθεί η συμβολή του 
αναδόχου στη δημιουργία, εφαρμογή τους και 
τελική χρήση τους) 

NAI, να περιγραφεί 

    
5.4 Δυνατότητα εκτύπωσης και από χρήστες 

τύπου επισκέπτη (guest) εκτός active 
directory, από σταθερό/φορητό Η/Υ.  
 

NAI, να περιγραφεί 

  
5.5 Η εφαρμογή όλων των δυνατοτήτων να γίνεται 

μέσω γκρουπ χρηστών 
NAI   

5.6 Καθορισμός quotas σελίδων εκτύπωσης, σε 
κάθε χρήστη, χωριστά για ασπρόμαυρες και 
για έγχρωμες σελίδες (διαφορετικοί μετρητές) 

NAI 
  

5.7 Δυνατότητα αυτόματης διαγραφής όλων των 
εκκρεμών εκτυπώσεων, όταν δεν 
παραληφθούν εντός επιλέξιμου πλήθους 
ωρών (πχ. 12 ώρες) 

NAI 

  
5.8 Απομακρυσμένη διαχείριση των 

εκτυπωτικών, τουλάχιστον ως προς τη 
λειτουργικότητα και τη στάθμη των 
αναλωσίμων 

NAI 

  
5.9 Αυτοματοποιημένες διαδικασίες 

ενημέρωσης του αναδόχου για 
αποκατάσταση βλαβών και αναπλήρωση 
αναλωσίμων 

NAI 

  
5.10 Παραγωγή αναφορών σχετικά με τη χρήση 

των εκτυπωτικών, ανά χρήστη/ γκρουπ 
χρηστών/ μηχάνημα/ γκρουπ μηχανημάτων, 
σε επιλεγμένο χρονικό διάστημα 
(θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία – 
customization – στη δημιουργία, ώστε να 
καλύπτουν τις ανάγκες της ΑΑ) 

NAI 

  
5.11 Όλο το απαραίτητο υλικό ή /και λογισμικό, 

για την υλοποίηση των περιγραφόμενων 
λειτουργιών της παρούσας, 
συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του 
αναδόχου. 

NAI, να περιγραφεί 
διεξοδικά 

  
5.12 Υλοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων της 

παρούσης, σε ένα ικανοποιητικό δείγμα 
(ώστε να καλύπτονται όλες οι περιπτώσεως), 
τουλάχιστον 25 χρηστών 

NAI 

  
  Λειτουργικότητα       

5.13 Κάλυψη όλων των προσφερόμενων 
πολυμηχανημάτων με ένα (universal) driver 
(ενός κατασκευαστή) 

NAI 
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ΠΣ 5 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες και 
Λειτουργικότητα   

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΠΟΜΠΗ 
5.14 Δυνατότητα παραλαβής εκτυπώσεων, για 

κάθε χρήστη, από ≥ 3 πολυμηχανήματα, 
ανεξαιρέτως της θέσης τους – σε περίπτωση 
περιορισμών από τα πιο κοντινά χωροθετικά 
και σε κάθε περίπτωση από ένα έγχρωμο – 
μέσω λειτουργίας Follow-me-printing 

≥ 3, να αναφερθεί 
(και να αναλυθεί 

διεξοδικά, ο τρόπος 
λειτουργίας)     

5.15 Η πρόσβαση και οι λειτουργίες των 
εκτυπωτικών  να απαιτούν ασφαλή 
ταυτοποίηση χρηστών 

NAI 
  

5.16 Η ταυτοποίηση των χρηστών να γίνεται με 
κωδικό PIN 

NAI   
5.17 Η παραλαβή της εκτύπωσης στο εκτυπωτικό 

να απαιτεί την ταυτοποίηση του χρήστη 
NAI    

  Χρήση       
5.18 Διάθεση διαδικασίας helpdesk, για την 

τοποθέτηση αιτημάτων-προβλημάτων από την 
ΑΑ (μόνο απλή τηλεφωνική κλήση, 
αποκλείεται) 

ΝΑΙ, να περιγραφεί 

  
5.19 Ανταπόκριση στις κλήσεις εντός επόμενης 

εργάσιμης ημέρας 
ΝΑΙ   

5.20 Αποκατάσταση βλάβης ≤ 3 εργάσιμων 
ημερών 
(βλάβες που απαιτούν μεγαλύτερη διάρκεια, 
θα καλύπτονται με αντικατάσταση του 
μηχανήματος από άλλο ισοδύναμο του 
αναδόχου) 

ΝΑΙ 

  
5.21 Διαθεσιμότητα αναλωσίμων, με κάλυψη 

όλων των τύπων πολυμηχανημάτων, είναι 
ευθύνη του αναδόχου για την αδιάλειπτη 
λειτουργία τους. 

NAI 

  
5.22 Αλλαγή αναλωσίμων θα γίνεται υπ’ ευθύνη 

του αναδόχου 
(είτε από τεχνικό του, είτε από εκπαιδευμένο 
προσωπικό της ΑΑ) 

NAI 

  
5.23 Περιπτώσεις απεμπλοκής χαρτιού θα 

καλύπτονται από τον ανάδοχο και θα γίνονται 
υπ’ ευθύνη του 
(είτε από τεχνικό του, είτε από εκπαιδευμένο 
προσωπικό της Δ/νσης Διαφάνειας, της ΑΑ) 

NAI 

  
5.24 Η περισυλλογή των άδειων δοχείων 

αναλωσίμων, σε τακτά διαστήματα, αποτελεί 
υποχρέωση του αναδόχου 
(προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών δοχείων 
περισυλλογής σε επιλεγμένες θέσεις) 

NAI 

  
  Ποιότητα υπηρεσιών      

5.25 Ο χρόνος που μεσολαβεί από την 
πληκτρολόγηση του PIN σε ένα 
πολυμηχάνημα μέχρι την έναρξη της 
αντίστοιχης εκτύπωσης δεν θα υπερβαίνει τα 
15 sec. 

ΝΑΙ 

  
5.26 Πολυμηχάνημα που παρουσιάζει συχνά 

προβλήματα με απαίτηση 
επαναλαμβανόμενων αποκαταστάσεων 
(θα μπορούσε, συνεπώς, να εκληφθεί ως 
ελαττωματικής κατασκευής) που δυσχεραίνουν 
την λειτουργικότητά της ΑΑ, θα ζητείται να 
αντικαθίστανται, χωρίς χρέωση - εντός της 
παρούσας σύμβασης 

ΝΑΙ 

  

 
Υπογράφεται Ψηφιακά από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 
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7.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

 

Το ΕΕΕΣ παρέχεται στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή pdf ψηφιακά 
υπογεγραμμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  

Παρέχεται επίσης και σε μορφή xml για διευκόλυνση των υποψηφίων. 

 

 

 





 
Σελίδα 75 

 

7.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 

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 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) 





 
Σελίδα 77 

 

7.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ___/__-__-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, προϋπολογισμού 330.000€ (συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ) 

 

Στη Λάρισα σήμερα ημέρα _________ __/__/2018, οι κάτωθι:  

 

1) Περιφέρεια Θεσσαλίας, εδρεύουσα στη Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, ΤΚ:41110 με 
ΑΦΜ: 997844846, ΔΟΥ Α’ Λάρισας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. 
………………………………………………. (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)  και 

2) ___________________, εδρεύουσα στην _____________, _____________, με ΑΦΜ 
____________________, ΔΟΥ _________________, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ.    ______    
(εφεξής ο «Ανάδοχος») 
 

έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Το Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α /11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

6. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ.2  
«Ανάληψη υποχρεώσεων» 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5.8.2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

8. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/4.5.2017)  «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 





 
Σελίδα 78 

10. Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.05.2017) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

11. Την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ Β’ 1924/02.06.2017) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

12. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

13. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική... και άλλες διατάξεις» (άρθ. 9, παρ.4β) 

14. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ  Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 
Α’ 85/07.04.2014) 

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

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

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

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

19. την ΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/09-08-2016) «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης 
του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, 
στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα 
άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α’179), όπως ισχύουν» και την ΥΑ 892/2017 (ΦΕΚ 538/Β/22-02-
2017) τροποποίηση της. 

20. Την αριθ. 2879/2018 (ΦΕΚ Β’ 879/13.03.2018) υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» " όπως αυτή ισχύει. 

21. Το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ  Α’ 226 /27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που 
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

22. Το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23.06.2000) άρθρο 1, παρ. 3 με την οποία μεταβιβάζεται η 
αρμοδιότητα στις Περιφέρειες (τότε Ν.Α.) για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των 
υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

23. τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
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24. Το Απόσπασμα Πρακτικού 10/28-09-2018, Απόφαση α/α 152 (2ο θέμα «Τροποποίηση  
Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας», ΑΠ1165/02-10-2018, ΑΔΑ: 
7Σ1Ψ7ΛΡ-80Ν) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

25. Τα αποτελέσματα της ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης (αριθμός κωδικού 18DIAB000003560) 
σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, όπως αυτή ανακοινώθηκε με το αριθ. 
953/29-8-2018 έγγραφο-πρόσκληση της Δ/νσης Διαφάνειας, 

26. Το πρωτογενές αίτημα προμηθειών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΑΔΑΜ: 18REQ003766492/2018-10-01) 

27. Την με Α.Π.2055/2-10-2018 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκεκριμένο αίτημα] (ΑΔΑ: 75ΝΦ7ΛΡ-ΖΨ7 και ΑΔΑΜ: 
18REQ003774585/2018-10-02) 

28. Την ανάγκη προμήθειας πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής για την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των πολιτικών ασφαλείας και την αντικατάσταση 
των εκτυπωτικών μηχανών με πρόσφατης τεχνολογίας πολυμηχανήματα, με ελεγχόμενη πρόσβαση 
των χρηστών, για διασφάλιση των εκτυπώσεων, καθώς και του χαμηλότερου κόστους λειτουργίας 
και χρήσης τους, είτε βάση προτύπων μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας είτε λόγω του 
χαμηλότερου κόστους εκτύπωσης. 

29. Το με ΑΠ ΑΠ1059/2-10-2018 Πρακτικό σύστασης επιτροπών του έργου, 
30. Την αριθ. 1822/2018 (Πρακτικό 37ο/8-10-2018 Θέμα 19ο) (ΑΔΑ: 9Ν227ΛΡ-Β5Κ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί Έγκρισης διενέργειας Ηλεκτρονικού 
Ανοιχτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το 
έργο: «Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής και παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών» 
& των όρων διενέργειας αυτού. 

31. Την με ΑΠ__/__-__-2018 διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 17 __________, ΑΔΑ: __________) 

32. Την με Α/Α ___/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί ανάδειξης 
μειοδότη, Πρακτικό ___/__-__-2018 (ΑΔΑ: _____________) 

33. Tην με αριθμό ____________ (Πρακτικό ___/__-__-2018, ΑΔΑ: ____________, ΑΔΑΜ: 
______________), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης …………………………. ……………… 
………………………………………….., μετά από εισήγηση της …………………………………………………………….  

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στα κάτωθι κτίρια Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας:  

1. Δοικητήριο (Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου, 41110, Λάρισα) 
2. Κτίριο Γεωτεχνικών Υπηρεσιών (Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, 41335, Λάρισα) 
3. Κτίριο Διεύθυνσης Μεταφορών κι Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας (8ο χμ. ΕΟ Λάρισας – Τρικάλων 

41500 Λάρισα) 
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4. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας (Φαρσάλων και Δήμητρας Τσάτσου 2, 41335, 
Λάρισα) 

5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας (Τ. Τσιόγκα 11, 41221, Λάρισα) 
και σε χώρους, που θα υποδειχθούν από, τη Διεύθυνση Διαφάνειας κ Ηλεκτ. Διακυβέρνησης, θα 

παραδοθούν και θα εγκατασταθούν τα παρακάτω αναφερόμενα είδη: 

 

 ΤΜΗΜΑ Είδος Τεμάχια 

  Υλικό 

1 Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής ΤΥΠΟΥ Α + βάση  
2 Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής ΤΥΠΟΥ Β + βάση  

3 
Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής ΤΥΠΟΥ Β με 
Wi-Fi + βάση  

4 Έγχρωμο πολυμηχάνημα μεγάλης παραγωγής ΤΥΠΟΥ Γ +  Βάση  
  Εργασίες 

5 Εργασίες συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης και χρήσης 1 
 

Αναλυτικότερα – Ειδικότερα για τα είδη: 

Τα χαρακτηριστικά του τμήματος 1  είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την προσφορά του 
αναδόχου, ήτοι: 

 

1 
Τμήμα 1 - Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα μεγάλης 
παραγωγής ΤΥΠΟΥ Α + βάση Τεμάχια:        

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Τα χαρακτηριστικά του τμήματος 2 είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την προσφορά του 
αναδόχου, ήτοι: 

 

2 

Τμήμα 2 - Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα μεγάλης 
παραγωγής ΤΥΠΟΥ Β + βάση Τεμάχια:  

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

 Τα χαρακτηριστικά του τμήματος 3 είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την προσφορά του 
αναδόχου, ήτοι: 

3 

Τμήμα 3 - Ασπρόμαυρο 
πολυμηχάνημα μεγάλης 
παραγωγής ΤΥΠΟΥ Β με Wi-Fi + 
βάση Τεμάχια:  

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Τα χαρακτηριστικά του τμήματος 4 είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την προσφορά του 
αναδόχου, ήτοι: 
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4 
Τμήμα 4 - Έγχρωμο πολυμηχάνημα 
μεγάλης παραγωγής ΤYΠΟΥ Γ +  
Βάση Τεμάχια:  

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη, θα είναι αυτά που αναφέρονται στην προσφορά του 
αναδόχου, τα οποία θα πληρούν τους όρους  διακήρυξης και θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής. 

Οι εργασίες εγκατάστασης, και παραμετροποίησης του εξοπλισμού, όπως και οι εργασίες 
συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης και χρήσης του τμήματος 5 που αφορούν στην περίοδο της 
πενταετούς εγγύησης και χρήσης  είναι αυτές που αναφέρονται στη διακήρυξη και ιδίως στην παράγραφο 
7.1 και στην προσφορά του αναδόχου, ήτοι:  

 

 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες και 
Λειτουργικότητα  

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

 

Άρθρο 2ο TIMH-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου και την κατακυρωτική απόφαση, ο πίνακας τιμών 
είναι ο παρακάτω: 

A/A  Περιγραφή 
Εξοπλισμού / 

Υπηρεσιών 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητες  Τιμή 
Μονάδος 
χωρίς ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ/Μονά
δα 

 

Τιμή 
μονάδος 
με ΦΠΑ 

Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ/
Σύνολ

ο 

Σύνολο με 
ΦΠΑ 

 

Στο συνολικό ποσό των ________€ περιλαμβάνονται οι φόροι και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

Το ποσόν που αντιστοιχεί στην προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού ανέρχεται 
στα …… ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να εισπραχθεί από τον ανάδοχο μετά την διαδικασία παραλαβής που 
περιγράφεται στην παράγραφο 6.2 του παρόντος. 

Το συνολικό ποσόν που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προφέρει ο ανάδοχος κατά το διάστημα της 
πενταετούς εγγύησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των ………ευρώ.  

Η αξία των προαναφερόμενων υπηρεσιών καθορίζεται με βάση το κόστος εκτύπωσης ασπρόμαυρης Α4 
σελίδας [Κ2], το οποίο έχει προσδιοριστεί από τον ανάδοχο στην προσφορά του και ισούται με 
………..ευρώ. Το κόστος εκτύπωσης ασπρόμαυρης Α4 σελίδας θα παραμείνει σταθερό, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του διαστήματος υποστήριξης της χρήσης. 

Η τιμολόγηση των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του διαστήματος εγγύησης και χρήσης θα λαμβάνει χώρα 
ανά τακτικά διαστήματα (….τριών έως έξι…. μηνών), σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η 
τιμολόγηση θα γίνεται με βάση το πλήθος των σελίδων που εκτυπώθηκαν στο αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές, οι οποίες θα εξάγονται από το συνοδευτικό λογισμικό, με 
βάση τα παρακάτω: 
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1. η αξία ασπρόμαυρης Α4 σελίδας [Κ2]=……….ευρώ 

2. η αξία ασπρόμαυρης σελίδας Α3 θα αποτιμάται ως 2 x [Κ2]=……….ευρώ 

3. η αξία έγχρωμης σελίδας Α4 θα λογίζεται ως 10 x [Κ2]=……….ευρώ  

4. η αξία έγχρωμης σελίδας Α3, αναλογικά, θα λογίζεται ως 20 x [Κ2]= …….ευρώ 

 

Σε ετήσια βάση το συνολικό αντίτιμο των υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια του διαστήματος εγγύησης και 
χρήσης, δεν θα υπερβαίνει τα 2.000.000*[Κ2]=…………. ευρώ.  

Το αντίστοιχο ποσό μπορεί να εισπραχθεί από τον ανάδοχο μετά την διαδικασία παραλαβής που 
περιγράφεται στην παράγραφο 6.3 του παρόντος. 

Σημειώνεται ότι  
α) στο κόστος προμήθειας [Κ1] περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας, 

εγκατάστασης/παραμετροποίησης, του απαιτούμενου υλικού/λογισμικού και 5ετούς εγγύησης 
των πολυμηχανημάτων και  

β) στο κόστος υπηρεσιών χρήσης, το οποίο αποτυπώνεται στο [Κ2], περιλαμβάνεται το κόστος 
συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, παροχής ανταλλακτικών και αναλωσίμων και στην παροχή 
όλων των ζητούμενων υπηρεσιών κατά την 5ετή διάρκεια συντήρησης και χρήσης, όλων των 
πολυμηχανημάτων, για την παραγωγή ασπρόμαυρων και έγχρωμων σελίδων κάθε μεγέθους (Α3, 
Α4). 

γ) για μεγέθη σελίδας μικρότερο από Α4 η τιμή θα είναι ίση με αυτή για την εκτύπωση σελίδας Α4, 
ενώ για μεγέθη σελίδας μεγαλύτερα από Α4 η τιμή σελίδας θα είναι ίση με αυτή για εκτύπωση 
σελίδας Α3.  

 

 

Άρθρο 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά έγγραφα κατά σειρά ισχύος είναι  

α) Συμφωνητικό  

β) Κατακυρωτική απόφαση  

γ) Προσφορά του Αναδόχου 

δ) Διακήρυξη 

 

Άρθρο 4ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4.1 Εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης  
              Εντός χρονικού διαστήματος, που καθορίζεται από το προσφερόμενο χρονοδιάγραμμα – χωρίς να 
υπερβαίνει του 4 μήνες, από την υπογραφή του Συμφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται:  
 
α) να παραδώσει την πρότασή του για την ακριβή χωροθέτηση των μηχανημάτων εντός των κτιρίων. Για 
την υλοποίηση της ενέργειας αυτής θα προηγηθεί συνεργασία με υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής. Η 
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Αναθέτουσα Αρχή οφείλει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες να ενημερώσει τον ανάδοχο αν συμφωνεί με την 
πρότασή του ή αν έχει κάποιες παρατηρήσεις.  

β) να παραδώσει  τον εξοπλισμό που περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος, καθώς και τυχόν πρόσθετο 
εξοπλισμό  που θα κρίνει ότι θα χρειαστεί για να λειτουργήσει το σύστημα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ειδοποιήσει εγγράφως τη Δ/νση Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης καθώς και την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, 
τουλάχιστον  πέντε εργάσιμες μέρες νωρίτερα.  

γ) να εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει τον εξοπλισμό, εγκαθιστώντας σε τουλάχιστον 25 Η/Υ (επιλογής 
της ΑΑ) τους οδηγούς των εκτυπωτικών συστημάτων και ό,τι απαιτείται, ώστε αυτοί να έχουν όλες τις 
δυνατότητες και λειτουργικότητες, που περιγράφονται στη Διακήρυξη. 

δ) να εκπαιδεύσει κατάλληλα προσωπικό της ΑΑ  στη διαδικασία ένταξης των υπόλοιπων χρηστών Η/Υ. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο ανάδοχος θα είναι διαθέσιμος για συνεργασία και 
υποστήριξη – τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν θα είναι στην ευθύνη του για επίλυση και θα 
λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία παραλαβής. 

ε) να εκπαιδεύσει/επιδείξει σε προσωπικό της ΑΑ στις επιλογές παραγωγής των αναφορών   και  

στ) να κάνει και όλες τις ενέργειες που περιγράφονται στη Διακήρυξη και στην Προσφορά του, σε σχέση 
με την προμήθεια του εξοπλισμού. 

 
Ο έλεγχος της ροής των εργασιών εγκατάστασης θα γίνεται από τη Διεύθυνση Διαφάνειας κ 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γι’ αυτό και ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεννοείται, τουλάχιστον δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, για την πρόθεσή του να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία, πέραν της 
προμήθειας υλικού, ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα χρόνου του τελευταίου, η οργάνωση των 
εργασιών και η δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους. 

 
4.2 Εργασίες συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης και χρήσης 

 Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον ανάδοχο κατά το πενταετές διάστημα εγγύησης και 
χρήσης αναφέρονται παρακάτω: 

a. αποκατάσταση βλαβών και προληπτική συντήρηση  
b. τεχνική υποστήριξη χρηστών 
c. παροχή ανταλλακτικών & αναλωσίμων (όλα, πλην χαρτιών και συρραπτικών)  

 
και εξειδικεύονται στην προσφορά του αναδόχου και στη διακήρυξη.  
 

4.3 Υποχρεώσεις αναδόχου 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: 
α) να τηρεί 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. Ειδικά: στις 
συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον 
του όρου του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
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υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. 
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) να μην ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

γ) να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Αριθμός Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) παραγωγού: ……………………………………… 

 

Άρθρο 5ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η σύμβαση θα εκτελεστεί, με μέγιστη διάρκεια ……. μήνες, σύμφωνα με το κάτωθι 
Χρονοδιάγραμμα: 

 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος  
αα Στάδια 6 Μην. 1ο 6Μ 2ο 6Μ 3ο 6Μ 4ο 6Μ 5ο 6Μ 6ο 6Μ 7ο 6Μ 8ο 6Μ 9ο 6Μ 10ο 6Μ 

 

1 

Υπογραφή Σύμβασης 
Εκτέλεσης - Παράδοση 
και εγκατάσταση όλων 
των πολυμηχανημάτων  

4 Μ 

                        
Περίοδος δοκιμαστικής 
λειτουργίας- Οριστική 
Παραλαβή πολυμ/των 

 
2 Μ 

           

2 
Παροχή Υπηρεσιών 
Εγγύησης/ Χρήσης/ 
Συντήρησης 

 

                        

3 

Ολοκλήρωση/Οριστική 
Παραλαβή  Συνόλου 
της Σύμβασης - 
εκκαθάριση 
Απαιτήσεων 

 

                        
 

Οι υπηρεσίες εγγύησης, χρήσης και συντήρησης θα παρέχονται για 5 έτη, με έναρξη από την οριστική 
παραλαβή των πολυμηχανημάτων (ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 2, 3, 4).  

Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών (και η τιμολόγησή τους) θα γίνεται ανά (3-6)…..μηνο,  σταθερό 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται 
στην παρούσα και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης. 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με βάση τις παραδόσεις/παραλαβές, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
παρούσας. 

Η Δ/νση Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει το χρονοδιάγραμμα 
της Σύμβασης (είτε κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από τον ανάδοχο, είτε κατόπιν εισήγησης της 
αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής), για όσο διάστημα χρειαστεί και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερο από 
ένα (1) μήνα από την  τελική ημερομηνία της Σύμβασης. 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. 
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Σε περιπτώσεις που υπάρχει σημαντικός λόγος για παράταση του χρονοδιαγράμματος, από την 
πλευρά του αναδόχου, τότε το ζητάει εγγράφως, αναφέροντας το λόγο, προκειμένου να εξεταστεί από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

 

Άρθρο 6ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

6.1 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 των αντικειμένων 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. 

Τα σημεία τα οποία θα παραδοθεί ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες της Σύμβασης είναι αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 

6.2 Ο μέγιστος χρόνος προμήθειας του εξοπλισμού και παροχής των υπηρεσιών εγκατάστασης και 
παραμετροποίησης  είναι  αυτός που καθορίζεται από το προσφερόμενο χρονοδιάγραμμα – χωρίς να 
υπερβαίνει του 4 μήνες – από  την υπογραφή της Σύμβασης. 

Μέσα στο χρόνο αυτό ο ανάδοχος θα κάνει τις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 4.1 και στη 
συνέχεια θα καταθέσει πιστοποιητικό ετοιμότητας, από την ημερομηνία κατάθεσης του οποίου, θα 
ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, δύο μηνών. 

Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού, προσωπικό της ΑΑ θα εκτελεί τις ενέργειες ενσωμάτωσης του 
επιλεγμένου συνόλου των χρηστών στο νέο εκτυπωτικό σύστημα (με τη συνδρομή του Αναδόχου, όπου 
κρίνεται απαραίτητο) και η αρμόδια επιτροπή θα διενεργεί όλες τις δοκιμές, που αυτή κρίνει απαραίτητες 
για τον έλεγχο του εξοπλισμού και για τη λειτουργικότατα των συστημάτων εκτύπωσης ως σύνολο. Σε 
περίπτωση σημαντικού προβλήματος ή δυσλειτουργίας, αυτό αναφέρεται εγγράφως στον ανάδοχο και η 
μέτρηση των ημερών της δοκιμαστικής λειτουργίας ξεκινάει πάλι από την αρχή, μετά την επίλυση του 
προβλήματος και από νέο πιστοποιητικό ετοιμότητας του αναδόχου. 

Με την πάροδο τουλάχιστον δύο μηνών καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, μετά την παράδοση του 
(τελευταίου) πιστοποιητικού ετοιμότητας, θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή η οριστική παραλαβή. 

 

6.3 Η παραλαβή των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του διαστήματος εγγύησης και χρήσης θα λαμβάνει 
χώρα ανά τακτικά διαστήματα (….τριών έως έξι…. μηνών), σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης .Η 
Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί, προκειμένου να προβεί στην παραλαβή των υπηρεσιών, λαμβάνει 
υπόψη τη συμμόρφωση του αναδόχου στις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην ενότητα 7.1 της 
διακήρυξης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών, υποστήριξη 
χρηστών, παροχή ανταλλακτικών και αναλωσίμων κ.τ.λ). 

 

Άρθρο 7ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας εγγυάται ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα ελαττώματα 
στον εξοπλισμό στα ανταλλακτικά και στα αναλώσιμα, ότι είναι καινούρια και αμεταχείριστα και ότι 
πληρούν τις προδιαγραφές  της διακήρυξης και της προσφοράς του. Επιπλέον εγγυάται ότι οι υπηρεσίες 
που προσφέρει πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς του.  
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Άρθρο 8ο ΕΓΓΥΗΣΗ 

Η εγγύηση που αποδέχεται ο ανάδοχος έχει πενταετή διάρκεια, συμφώνα με όσα ορίζονται στη 
διακήρυξη και στην προσφορά του και αρχίζει από τη στιγμή της οριστικής παραλαβής του έργου. 

 

Άρθρο 9ο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης και χρήσης του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, για χρόνο ίσο με τη διάρκεια της εγγύησης. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού κατά την περίοδο της εγγύησης, η 
διάρκεια της οποίας αναφέρεται ρητά στην Σύμβαση. 

Η περίοδος εγγύησης αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. 
Κατά τη διάρκεια αυτής, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατάλληλο προσωπικό που θα 
υποστηρίζει την υπηρεσία helpdesk για αναγγελία προβλημάτων-βλαβών, κατά τις εργάσιμες μέρες, στο 
διάστημα ωρών από 8.30 ως 15.30.  Η επικοινωνία με το helpdesk γίνεται μέσω………………………….. 

Σε περίπτωση βλάβης/δυσλειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα για το 100% των κλήσεων. Σε περίπτωση μη δυνατότητας επισκευής της 
βλάβης/δυσλειτουργίας  εντός 3 εργάσιμων ημερών, από την έναρξη της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
μετά την αναγγελία, πρέπει να προχωρά σε αντικατάσταση του εξοπλισμού που έχει βλάβη με δικό του 
αντίστοιχο εξοπλισμό ο οποίος θα δίνει, κατ’ ελάχιστο, τις ίδιες δυνατότητες εργασίας. Τα  έξοδα  
μετακίνησης του εξοπλισμού, από και προς τους χώρους που βρίσκεται, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον τεκμηριωθεί δεόντως από τον ανάδοχο, μπορεί να γίνει 
δεκτή επιμήκυνση του χρόνου επισκευής, μέχρι και του διπλάσιου. 

Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνά ώστε στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής να υπάρχει ελάχιστο 
απόθεμα αναλωσίμων, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα και να καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν 
κατά τη χρήση των πολυμηχανημάτων. 

Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στη Διακήρυξη και στην Προσφορά του. 

 

Άρθρο 10ο ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΡΗΤΡΕΣ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 
την Σύμβαση με τα επ’ αυτής Παραρτήματα ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 5.2 της διακήρυξης. 

Επιπλέον, η καθυστερημένη ανταπόκριση του αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις συνεπάγεται 
την ενεργοποίηση ρητρών οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο 5.2 της διακήρυξης.  
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Άρθρο 11ο 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 κ Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, ως υπεύθυνης για την παρακολούθηση του έργου. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

…… …… 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

…… …… 
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7.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς  

 
 
ΠΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Για την 

«Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής  και παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών» 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

  

ΕΔΡΑ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.   

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.   

ΠΟΛΗ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL   

ΟΝ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  

ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  

 





 
Σελίδα 89 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Για την 

«Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής και την παροχή υπηρεσιών χρήσης 
αυτών» 

A/A 
ΤΜΗΜ 

Περιγραφή Εξοπλισμού / 
Υπηρεσιών 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητες Προσφερόμενη Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική 
Προσφερόμενη αξία 

Τμήματος χωρίς Φ.Π.Α. 

1 
Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα 
μεγάλης παραγωγής ΤΥΠΟΥ Α + 
βάση 

Τεμάχιο 11   

2 
Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα 
μεγάλης παραγωγής ΤΥΠΟΥ Β  + 
βάση  

Τεμάχιο 19   

3 
Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα 
μεγάλης παραγωγής ΤΥΠΟΥ Β 
Wi-Fi + βάση 

Τεμάχιο 2   

4 
Έγχρωμο πολυμηχάνημα 
μεγάλης παραγωγής ΤΥΠΟΥ Γ + 
βάση 

Τεμάχιο 3   

α.  Συνολική Προσφερόμενη Τιμή Προμήθειας πολυμηχανημάτων χωρίς Φ.Π.Α. 
 

5 

Υπηρεσίες συντήρησης και 
χρήσης 5ετίας (Κόστος 
εκτύπωσης ασπρόμαυρης Α4 
σελίδας μιας όψης)  

Τεμάχιο 10.000.000 

** 

 

β.  Συνολική Προσφερόμενη Τιμή Υπηρεσιών συντήρησης και χρήσης,  χωρίς Φ.Π.Α.  

Γενικό Σύνολο Προσφοράς, χωρίς Φ.Π.Α. (σύνολο α+β, με 2 δεκαδικά ψηφία)  

** Το κόστος εκτύπωσης ασπρόμαυρης Α4 σελίδας (τιμή μονάδος) θα αποτυπώνεται το πολύ με 7 δεκαδικά ψηφία 
(σύμφωνα και με την 2.4.4. «Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών». 

 
Υποβάλουμε την προσφορά μας έχοντας πλήρη γνώση των κάτωθι: 

1) Η προσφορά ισχύει για 360 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2) Το κριτήριο ανάθεσης θα υπολογίζεται με το μικρότερο Λ με βάση την 2.3.1 της παρούσα διακήρυξης 
και το συμβατικό τίμημα θα ανέρχεται το ανώτερο στο ποσό της παρούσας προσφοράς μας. 

3) Η ΑΑ δεν δεσμεύεται στην πληρωμή του συνόλου του συμβατικού ποσού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5, η 
πληρωμή (και τιμολόγηση) του οποίου θα εξαρτάται από το κόστος των παραγόμενων αντιγράφων, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, κατά τη διάρκεια της 5ετούς παροχής υπηρεσιών 
χρήσης και συντήρησης. 

 

Υπογράφεται Ψηφιακά από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 
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