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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή 

Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Αντικείμενο έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

& ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Συνολικός προϋπολογισμός 15.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

ΚΑΕ 1723.01 

CPV 31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/1999). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 

Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων».  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2-2012), το άρθρο 238 του Ν. 

4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) και το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 





7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005. 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194 /22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες». 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας 

Θεσσαλίας». 

12. Την υπ’ αριθ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής 

τροποποίησης - επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010: “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας” 

όπως ισχύει»,  η οποία  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4788/26-10-2018.   

13. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

14. Την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Π. Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων. 

15. Την αριθμ. 2598/2018 (πρακτικό 46/27-12-2018, ΑΔΑ: 62ΙΛ7ΛΡ-4Γ3) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί Συγκρότησης Επιτροπών 1. Διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις ανάγκες του Τμ. Πληροφορικής και 2. 

Παραλαβής υλικών και εργασιών εξοπλισμού πληροφορικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τα 

έτη 2019-2020. 

16. Την 1926/18-7-19 βεβαίωση ύπαρξης διαθέσιμης πίστωσης της Δ/νσης Διοικητικού-

Οικονομικού Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 

17. Το πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με 

μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005430340, το οποίο εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 19REQ005513639 

αίτημα (υπ΄ αριθμ. Α/Α 2130/2019 ΨΙΨΛ7ΛΡ-17Β απόφαση ανάληψης υποχρέωσης). 

18. Την υπ’ αριθ. 1859/2019 (πρακτικό 29/26-8-2019, ΑΔΑ: 6Η167ΛΡ-ΗΥΞ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκαν i) η δαπάνη και 

διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 15.600€ για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για 

τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ii) η διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού και iii) οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 

προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας και 

Σποράδων, προϋπολογισμού 15.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Το παρόν έργο, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-Ε. 

 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί: 

 Στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 

 Στην ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (www.thessaly.gov.gr). 

 Στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 





Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί: 

 Στην ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (www.thessaly.gov.gr). 

 Στην ιστοσελίδα του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr/). 

 

Οι προσφορές των υποψηφίων θα κατατεθούν στο Τμήμα Πληροφορικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων, Ελ. Βενιζέλου – Αναλήψεως, γραφείο 223 (2ος όροφος), έως και 

την Παρασκευή 20-9-2019 και ώρα 10.00π.μ. 

Γλώσσα των προσφορών ορίζεται η Ελληνική. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας 

του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους των Π. Ε. 

Μαγνησίας & Σποράδων, η οποία ορίστηκε με τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα υπό προμήθεια υλικά. Περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτά 

δίδονται στο Παράρτημα Β – Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

 Είδος τεμάχια 

I Οθόνη αφής 4 

II Εκτυπωτής Α4 Laser 20  

III Εκτυπωτής Dot-Matrix 2 

IV Συσκευή πρόσβασης σε ασύρματο δίκτυο (access point) 4 

V Μεταγωγέας δικτύου (switch) 15 

VI Σαρωτής επίπεδος (flatbed) 10 

VII Σαρωτής έλξης (sheetfed) 10 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει στην κατακύρωση του αποτελέσματος του 

Διαγωνισμού για  μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% της  

προκηρυχθείσας ποσότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν 

στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε 

ηλεκτρονική μορφή: 

Α) από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr, στην διαδρομή 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας » Διακηρύξεις / Προκηρύξεις) και την οποία θα πρέπει να 

παρακολουθούν οι υποψήφιοι, ώστε να καθίστανται εγκαίρως ενήμεροι για τυχόν πληροφορίες ή 

διευκρινήσεις. 

Β) Από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην 

ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, Διοικητήριο, Ελ. 

Βενιζέλου και Αναλήψεως, Τ.Κ. 38001, 2ος όροφος, γραφείο 223, τηλ. 2421352596 και 

2421352595, e-mail: i.tsimpolis@ thessaly.gov.gr και t.nikolaidou@thessaly.gov.gr 

 

Διευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας Διακήρυξης, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως οι 

ενδιαφερόμενοι από την Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της 

προκήρυξης http://www.thessaly.gov.gr, (στην διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας » Διακηρύξεις / 

Προκηρύξεις) το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 

των προσφορών. 

 





 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 

ενώσεων, τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα: 

α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων, 

ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), 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 

Ι 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, 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν.4412/2016 (Α΄147), όπως 

αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, στα «Δικαιολογητικά συμμετοχής» της παρούσας. 

 

Λόγοι αποκλεισμού: 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 

(1.3.2) (παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου (1.3.3) (παρ. 6 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στην 

ελληνική γλώσσα ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

οποίος σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 περιέχει: 

1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) το οποίο περιλαμβάνεται στα 

συνημμένα έντυπα του διαγωνισμού, συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τους κατά περίπτωση 

αρμοδίους. 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπο τους. 

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο/οι προσφέρων/-οντες στον/στους οποίο/ους 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, που 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Αξιολόγησης, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

 





(Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο οικονομικός 

φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 & 2 του άρθ. 73 

του ν. 4412/16 ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από 

τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ. 

 

(Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 

(Γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986  στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές. 

 

(Δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

(Ε) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ , από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής. 

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 

στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση (εφόσον έχει συνταχθεί εως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή της) 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 παρ. ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις 

περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 

73. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81. 

Το ανωτέρω αποδεικτικό μέσο γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί εως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του. 

 





(ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση (εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 

1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται:  

 Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου.  

 Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με 

απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 Ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν 

έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από 

την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.  

 Ότι οι επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.  

 Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

 

Στην ως άνω Υπεύθυνη δήλωση ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει εάν είναι 

εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα 

του Ε.Ο.Α.Ν. (εφόσον είναι υπόχρεος σε αυτό) και θα αναφέρει το σχετικό αριθμό εγγραφής στο 

ΕΜΠΑ (Ν. 4496/2017).  

 

 (Ζ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 

νομικού προσώπου. 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. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές (στην ελληνική γλώσσα) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα 

Διακήρυξη. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο 

από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπό τους. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. 

Μαγνησίας & Σποράδων, Ελ. Βενιζέλου – Αναλήψεως, Τ.Κ. 38001, 2ος όροφος, γραφείο 223) με 





οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως 

προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση, μέχρι τη μέρα και ώρα που 

ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε 

τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην 

αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, προ της 

εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη Διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί 

με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.  

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 

στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. Προσφορές που αφορούν μεμονωμένα 

υλικά θεωρούνται άκυρες. 

 

 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο φάκελο προσφοράς, που περιέχει τρεις 

ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους: α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν:  

Επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνα του διαγωνιζομένου 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Π. Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, Τμήμα Πληροφορικής 

Διεύθυνση: Διοικητήριο, Ελ. Βενιζέλου – Αναλήψεως, ΤΚ 38001, Βόλος 

Γραφείο 223, 2ος όροφος 

Τηλέφωνο: 2421352596 και 2421352598 

 

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Ημερομηνία διαγωνισμού:  

 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» 

 

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι 

δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 180 ημέρες από την 

επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει, πριν την λήξη του χρόνου των 180 ημερών, παράταση του χρόνου λήξης 

ισχύος για επιπλέον 180 ημέρες. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής 

μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 

ανάδοχος υπόκειται έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές προσφορές, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες (άρθρο 57 του Ν. 4412/16). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

  
Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται στην προσφορά ολογράφως και αριθμητικώς, όπως 

καθορίζεται στη διακήρυξη και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. Στην τιμή 





περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 

Φ.Π.Α. 

Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς 

με τις ζητούμενες από την παρούσα Διακήρυξη ποσότητες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον 

από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στο Διοικητήριο 

των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Τμήμα Πληροφορικής - 2ος όροφος – γραφείο 223) και 

συγκεκριμένα την Παρασκευή 20-9-2019 και ώρα 10.00 π.μ. Η αποσφράγιση διενεργείται 

δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Η υποβολή 

μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 

και των οικονομικών προσφορών, μπορούν να αποσφραγιστούν την ημέρα του διαγωνισμού κατά 

την κρίση της Επιτροπής (άρθρο 117, του ν. 4412/16). 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 

Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 

και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται σε αυτό το στάδιο, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, και συντάσσει σχετικό πρακτικό για την απόρριψη ή 

αποδοχή, κατά περίπτωση, των τεχνικών προσφορών. 

Στο στάδιο αυτό, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών κατά την κρίση της Επιτροπής 

είτε τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται, υπογράφεται και φυλάσσεται, 

προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή, είτε 

αποσφραγίζονται, και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και σύνταξη πρακτικού. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης θα αναδειχθεί μειοδότης. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 





πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, 

χωρίς να ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις 

που επιτρέπονται περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 102, παρ. 2, του Ν. 4412/16. Η 

συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 

υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, οι προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, θα ειδοποιηθούν εγγράφως να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν ο προσωρινός ανάδοχος 

δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο διάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν από τα 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16, τότε ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Εφόσον από των έλεγχο των δικαιολογητικών αποκλειστούν 

όλοι οι προσφέροντες, τότε η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και 

μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και 

ο μειοδότης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

  
Ενστάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Πληροφορικής των Π. Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων, για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 127 

του Ν.4412/2016 (Α΄147). 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της 

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

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 

της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου 

με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 





δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Σύμβαση / οι Συμβάσεις θα καταρτιστούν στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους 

που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπονται, δε, 

από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορούν να περιέχουν όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. 

Σε αυτή ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και την εκτέλεση του έργου, 

καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Το κείμενο της σύμβασης 

κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και 

απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Υπόδειγμα 

Σύμβασης με τα βασικά της στοιχεία επισυνάπτεται στην παρούσα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

Ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων 

ημερών, από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν. 4412/16. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπής Παραλαβής υλικών και 

εργασιών εξοπλισμού Πληροφορικής Π. Ε. Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος 2019, η οποία 

ορίστηκε με την αριθμ. 2598/2019 (πρακτικό 46/27-12-2018, ΑΔΑ: 62ΙΛ7ΛΡ-4Γ3) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό σύμφωνα με το 

άρθρο 208 του ν. 4412/16. Η παραλαβή μπορεί να λάβει χώρα, κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα 

Πληροφορικής, συνολικά ή τμηματικά. 

Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152/2013 

(ΦΕΚ 107/Α), και του άρθρου 200 του ν. 4412/16 υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 

προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Η πληρωμή του 

αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών ή της υπηρεσίας. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται τα δικαιολογητικά: 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

- Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Οι προβλεπόμενες κρατήσεις εκ του νόμου βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 





ΑΡΘΡΟ 10ο  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 

  Ο ανάδοχος του έργου και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά της ισχύος της Σύμβασης. 

  Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια Λάρισας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 

πάντοτε το Ελληνικό. 

  Δεν αποκλείεται, όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 

Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ.-ΕΔΡΑ ΚΛΠ) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ  

ΠΟΛΗ  

Τ.Κ.  

ΑΦΜ  

Δ.Ο.Υ.  

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

ΛΙΣΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ. 

 Είδος τεμάχια 

I Οθόνη αφής 4 

II Εκτυπωτής Α4 Laser 20  

III Εκτυπωτής Dot-Matrix 2 

IV Συσκευή πρόσβασης σε ασύρματο δίκτυο (access point) 4 

V Μεταγωγέας δικτύου (switch) 15 

VI Σαρωτής επίπεδος (flatbed) 10 

VII Σαρωτής έλξης (sheetfed) 10 

 

Για κάθε ένα από τα ζητούμενα είδη να συμπληρωθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο οι στήλες των 

Πινάκων Τεχνικής Προσφοράς. Στην ΑΠΑΝΤΗΣΗ μπορεί να γραφεί ΝΑΙ/ΟΧΙ (αν πληρείται ή όχι η 

απαίτηση) ή να αναφερθεί η πληροφορία που ζητείται (π.χ. Μάρκα-Μοντέλο, Πιστοποιήσεις, κοκ). 

Στην ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ να αναφερθεί η αντίστοιχη παραπομπή, όπου χρειάζεται. 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

 

I Οθόνη αφής για την αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών Παρα- 

Α/Α Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά Απάντηση πομπή 

1 Κατασκευαστής – Μοντέλο: Να αναφερθεί.   

2 Τύπος: LCD touch screen (αφής)   

3 Μέγεθος: 17’’   





4 Ανάλυση: 1280 Χ 1024   

5 Είσοδος σήματος: D-sub analog   

6 Συμβατή με Λειτουργ. Σύστημα: Windows XP και 7   

7 Παροχή καλωδίων σύνδεσης: ΝΑΙ   

8 Πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας: Να αναφερθούν   

9 Εγγύηση κατασκευαστή: ≥ 3 χρόνια   

 

II Εκτυπωτής Α4 Laser μονόχρωμος Παρα- 

Α/Α Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά Απάντηση πομπή 

1 Κατασκευαστής – Μοντέλο: Να αναφερθεί.   

2 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Laser.   

3 Μέγεθος χαρτιού: A4. Να αναφερθούν άλλα μεγέθη.   

4 Μηνιαίος κύκλος εργασιών: ≥ 80.000 σελίδες   

5 Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης: ≥ 1200dpi   

6 Μέγιστη Ταχύτητα εκτύπωσης ≥  38 ppm   

7 Εκτύπωση διπλής όψης πλήρως αυτόματη.   

8 Βασική Μνήμη ≥ 256MB.   

9 Ταχύτητα Επεξεργαστή  ≥ 1200ΜHz.   

10 2 τροφοδότες χαρτιού, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας  

να μπορεί να δεχθεί διαφορετικά μεγέθη χαρτιού. 

  

11 Χωρητικότητα 1ου τροφοδότη ≥ 100   

12 Χωρητικότητα 2ου τροφοδότη ≥ 250   

13 2 διαφορετικά μεγέθη δοχείου γραφίτη.   

14 Μέση απόδοση μικρού δοχείου ≥ 2500 σελ   

15 Μέση απόδοση μεγάλου δοχείου ≥ 8000 σελ   

16 Σύνδεση με USB & Ethernet.   

17 Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα:  

Windows 7 , 8 & 8.1, 10 (32/64bit). 

  

18 Πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας: Να αναφερθούν.   

19 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο.   

 

III Εκτυπωτής Dot-Matrix για το online σύστημα της Δ. Μεταφορών Παρα- 

Α/Α Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά Απάντηση πομπή 

1 Κατασκευαστής – Μοντέλο: (Να αναφερθεί)   

2 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Impact Dot Matrix.   

3 Ταχύτητα 580cps (VHSD), 520cps (HSD), 400cps (Draft), 

200cps (NLQ), 133cps (LQ). 

  

4 Μήκος Γραμμής: 94 columns @10cpi, 112 columns 

@12cpi, 141 columns @15cpi. 

  

5 Διαχείριση Χαρτιού: Single sheet, envelopes, label, fanfold 

(40gr/m2 to 200gr/m2 - 0,65mm to 2,7mm), Passbook 

(horizontal and vertical), Single sheet: width 65-244mm, 

length 65-470mm. Να έχει και δυνατότητα για χρήση 

συνεχόμενου χαρτιού. 

  

6 Αντίγραφα: 1 original + 6 copies.   

7 Display: LCD display - 2 lines with 16 characters each.   





8 Ειδικές λειτουργίες :Αυτόματη ρύθμιση κενού, 

ευθυγράμμιση, αναγνώριση άκρων. 

  

9 Ανάλυση: οριζόντια > 360dpi, κάθετα > 360dpi.   

10 Κωδικοποίηση: 21 International Code Page, 28 

International Character Set, Gost. 

  

11 Υποστήριξη barcode.   

12 Γραμματοσειρές: Draft, Courier, Gothic, Prestige, 

Presentor, Script, OCR-A/B, Boldface. 

  

13 Προεγκατεστημένες εξομοιώσεις: IBM Personal Printer 

2390+, Proprinter XL24-XL24AGM, Epson 

LQ2550/LQ1170, IBM 4722, Olivetti 

PR40plus/PR2/PR2845, IBM 9068, HPR 4915. 

  

14 Συνδεσιμότητα: Parallel, Serial, USB 2.0 Full Speed.   

15 Input buffer up to 128 Kbytes.   

16 Συμβατότητα: Windows 2000, XP, Vista, 7 (32-64 bits).   

17 Reliability MTBF > 10.000 hours - MTTR 16 minutes.   

18 Κεφαλή Εκτύπωσης: 24 needles, life > 400 million 

characters (equivalent to > 1 Billion strokes/wire). 

  

19 Να προσφερθούν καλώδια σύνδεσης.   

20 Πιστοποιήσεις: (Να αναφερθούν)   

21 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 έτος.   

22 Συμβατότητα με όλες τις λειτουργίες και 

δυνατότητες (π.χ. εκτυπώσεις αδειών ΤΑΞΙ) του 

λογισμικού GLINK που χρησιμοποιείται για την 

διασύνδεση με το online σύστημα του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

  

23 Θα εγκατασταθούν και θα παραμετροποιηθούν για την 

λειτουργία τους με τις εφαρμογές του online συστήματος 

στις θέσεις που θα τους υποδειχθούν. 

  

 

IV Συσκευή πρόσβασης σε ασύρματο δίκτυο (access point) Παρα- 

Α/Α Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά Απάντηση πομπή 

1 Κατασκευαστής – Μοντέλο: Να αναφερθεί.   

2 Πρότυπα IEEE: 802.11n, 802.11g, 802.11b   

3 Συχνότητα λειτουργίας: 2.4GHz   

4 Θύρες: 1 x 10/100 RJ45 Ethernet με υποστήριξη PoE   

5 Κεραία ≥ 4dBi αφαιρούμενη Omni Directional ≥ x3   

6 Λειτουργίες: Access Point, Wireless Client, WDS / Bridge, 

Web Management. 

  

7 Ρυθμός μετάδοσης ≥ 300 Mbps   

8 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   

 





 

V Μεταγωγέας δικτύου (switch) Παρα- 

Α/Α Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά Απάντηση πομπή 

1 Κατασκευαστής – Μοντέλο: Να αναφερθεί.   

2 Τύπος: Unmanaged   

3 Συνδέσεις Ethernet: 8 θύρες RJ-45   

4 Ταχύτητα δικτύου: 10/100 Mbps   

5 Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   

 

VI Σαρωτής επίπεδος (flatbed scanner) Παρα- 

Α/Α Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά Απάντηση πομπή 

1 Κατασκευαστής – Μοντέλο: Να αναφερθεί.   

2 Τύπος: flatbed   

3 Αυτόματος τροφοδότης.  

Χωρητικότητα ≥ 50 φύλλα 

  

4 Μέγεθος χαρτιού: τουλάχιστον A4.  

Να αναφερθούν άλλα μεγέθη. 

  

5 Σάρωση διπλής όψης.   

6 Ταχύτητα σάρωσης (Color mode, 200 dpi, A4) ≥ 25ppm   

7 Ανάλυση σάρωσης ≥ 1200 x 1200 dpi   

8 Βάθος χρώματος ≥ 24bit   

9 Ημερήσιος κύκλος εργασιών ≥ 1.500 σελίδες   

10 Πλήκτρο Scan πάνω στη συσκευή. 

Να αναφερθούν άλλα πλήκτρα. 

  

11 Μορφή σκαναρισμένου αρχείου:  

Έγγραφα PDF. Εικόνες JPG, TIFF. 

  

12 OCR Ελληνικό.   

13 Λειτουργίες:  

Παράλειψη κενών σελίδων, 

Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης (Automatic de-skew) 

Αυτόματη περιστροφή εικόνας (Auto-rotation), 

Να αναφερθούν άλλες. 

  

14 Σύνδεση USB ≥ 2.0   

15 Δυνατότητα εγκατάστασης σε: Windows 7, 8 & 8.1, 10 

(32/64bit). 

  

16 Εγγύηση ≥ 1 χρόνο   

 

VII Σαρωτής έλξης (sheetfed scanner) Παρα- 

Α/Α Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά Απάντηση πομπή 

1 Κατασκευαστής – Μοντέλο: Να αναφερθεί.   

2 Τύπος: sheetfed   

3 Μέγεθος χαρτιού: τουλάχιστον A4.  

Να αναφερθούν άλλα μεγέθη. 

  

4 Αυτόματος τροφοδότης.  

Χωρητικότητα ≥ 50 φύλλα 

  

5 Ταχύτητα σάρωσης (Color mode, 200 dpi, A4) ≥ 30ppm   





6 Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα.   

7 Ανάλυση σάρωσης : 600 dpi   

8 Βάθος χρώματος  ≥ 24bit   

9 Ημερήσιος κύκλος εργασιών ≥ 2000 σκαναρίσματα   

10 Πλήκτρο Scan πάνω στη συσκευή. 

Να αναφερθούν άλλα πλήκτρα. 

  

11 Μορφή σκαναρισμένου αρχείου:  

Έγγραφα PDF. Εικόνες JPG, TIFF. 

  

12 OCR Ελληνικό.   

13 Λειτουργίες: 

Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σελίδας, 

Παράλειψη κενών σελίδων, 

Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης (Automatic de-skew) 

Αυτόματη περιστροφή εικόνας  (Auto-rotation), 

Να αναφερθούν άλλες. 

  

14 Σύνδεση USB ≥ 2.0   

15 Δυνατότητα εγκατάστασης σε: Windows 7, 8 & 8.1, 10 

(32/64bit). 

  

16 Εγγύηση ≥ 1 χρόνο   

 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει στην κατακύρωση του αποτελέσματος του 

Διαγωνισμού για  μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% της  

προκηρυχθείσας ποσότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους 

αποδέχομαι πλήρως. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
Προϋπολογισμός 15.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ.-ΕΔΡΑ ΚΛΠ) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ  

ΠΟΛΗ  

Τ.Κ.  

ΑΦΜ  

Δ.Ο.Υ.  

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

 

 ΕΙΔΟΣ Τιμή χωρίς ΦΠΑ Τεμάχια Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 

I Οθόνη αφής  4  

II Εκτυπωτής Α4 Laser  20   

III Εκτυπωτής Dot-Matrix  2  

IV Συσκευή πρόσβασης σε ασύρματο 

δίκτυο (access point) 

 4  

V Μεταγωγέας δικτύου (switch)  15  

VI Σαρωτής επίπεδος (flatbed)  10  

VII Σαρωτής έλξης (sheetfed)  10  

 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ - -  

 Σύνολο με ΦΠΑ 24% - -  

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού & Αναλήψεως 

Ταχ. Κώδικας: 38001 - ΒΟΛΟΣ 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ. 

 

Στο Βόλο σήμερα ……………….., ημέρα ………………….. οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός οι 

Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που 

εδρεύουν στο Βόλο, Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως, Τ.Κ. 380 01, με Α.Φ.Μ. 997844846 και Δ.Ο.Υ. 

Α΄ ΛΑΡΙΣΑΣ και εκπροσωπούνται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας  κ. Κων/νο Αγοραστό 

και αφετέρου η εταιρεία ………………………. με την επωνυμία 

«…………………………………..» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……. τηλ. 

………….., φαξ ……………., με Α.Φ.Μ. …………………………& Δ.Ο.Υ. ……………………..και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον/την κ. ………………………………., που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», αφού 

έλαβαν υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 1859/2019 (πρακτικό 29/26-8-2019, ΑΔΑ: 6Η167ΛΡ-ΗΥΞ)  απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκαν i) η δαπάνη 

και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 15.600,00€ για την προμήθεια εξοπλισμού 

πληροφορικής για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ii) η διενέργεια του 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και iii) οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 

2. Την υπ΄ αριθμ. Α/Α 2130/2019 (ΑΔΑ: ΨΙΨΛ7ΛΡ-17Β, ΑΔΑΜ: 19REQ005513639) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των εν λόγω δαπανών & δέσμευσης των 

αναγκαίων πιστώσεων, σύμφωνα με το Π. Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.10) «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

3. Την υπ’ αριθ. …/2019 (πρακτικό …/…-…-2019, ΑΔΑ:………………….) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία κατακυρώθηκε ………… 

4. Την αριθμ. 2598/2018 (πρακτικό 46/27-12-2018, ΑΔΑ: 62ΙΛ7ΛΡ-4Γ3) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής 

Τμ. Πληροφορικής Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τα έτη 2019-2020. 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΙ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 





ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των (ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει 

τον τακτικό προϋπολογισμό των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

οικονομικού έτους 2019, φορέα 073, ΚΑΕ 1723.01. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση των υλικών μπορεί να λάβει χώρα, κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα 

Πληροφορικής, συνολικά ή τμηματικά, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, στο συντομότερο 

δυνατό χρόνο από την εντολή παραγγελίας. Τόπος παράδοσης ορίζεται το Τμήμα Πληροφορικής 

των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων που στεγάζεται στο γρ. 223, 2ος όροφος του Διοικητηρίου (Ελ. 

Βενιζέλου & Αναλήψεως). Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να 

πληρούν όλες τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Σε άλλη περίπτωση θα 

κρίνονται απορριπτέα και ο προμηθευτής θα υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής εξοπλισμού 

πληροφορικής, με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 Τα υλικά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, γνήσια και να 

φέρουν πιστοποιητικό CE όπου προβλέπεται. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει την εγγύηση καλής λειτουργίας που έχει δηλώσει. 

Στα πλαίσια της παρεχόμενης εγγύησης υποχρεούται να αντικαταστήσει χωρίς πρόσθετη δαπάνη 

για την Αναθέτουσα Αρχή, κάθε υλικό ή ανταλλακτικό που έχει υποστεί βλάβη, χωρίς να υπάρχει 

προφανής «εξωτερική αιτία» (βανδαλισμός, κακός χειρισμός, απρόβλεπτες καταστροφές, κλπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύπτουν 

λόγοι ανωτέρας βίας. Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από την επέλευση του συμβάντος ανωτέρας βίας. 

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε 

περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των 

υπηρεσιών του αναδόχου στην οποία αφορά η παρούσα Διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η 

παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του/των ανάδοχου/αναδόχων θα γίνεται από τις Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων 

μετά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 

107/Α), και του άρθρου 200 του ν. 4412/16 υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης 

από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Η πληρωμή του αναδόχου θα 

γίνει με την εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

o Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

o Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, για προμήθεια ανταλλακτικών. 

o Τιμολόγιο του Αναδόχου εις τριπλούν με την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» ή Εξοφλητική απόδειξη 

του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 





o Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Οι προβλεπόμενες κρατήσεις εκ του νόμου βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα έξοδα μεταφοράς 

και όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 073 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1723.01 του 

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. Έτους 2019. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. Αρμόδια δικαστήρια για την σύμβαση είναι αυτά 

του Βόλου. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους 

συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 

και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                 Για την Εταιρεία 

 

 

      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5007] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, 

38001, ΒΟΛΟΣ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΤΣΙΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ] 

- Τηλέφωνο: [2421352596, 595] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [i.tsimpolis@thessaly.gov.gr, t.nikolaidou@thessaly.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.thessaly.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση3;  

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης από κοινού με άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

β) [……] 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. [Τμήματα Α, Β, Γ] 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης 

εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις 

μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

(Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος τμήματος για τις ανάγκες της τρέχουσας 

διακήρυξης). 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 5 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν: […] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτη10· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες11· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας12· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου14 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 

που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): […][…][…]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): […][…][…]17 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν19: [……] 

 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης20, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

α)[……]· 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 22 […][…][…] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα.  

(Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος τμήματος για τις ανάγκες της τρέχουσας 

διακήρυξης). 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

(Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος τμήματος για τις ανάγκες της τρέχουσας 

διακήρυξης). 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

(Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος τμήματος για τις ανάγκες της τρέχουσας 

διακήρυξης). 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

(Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος τμήματος για τις ανάγκες της τρέχουσας 

διακήρυξης). 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται23, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν24. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

– Π. Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 

των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης για τους σκοπούς του 504/3-5-2018 Συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ». 

 

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

 

 

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

σύνολο αυτών 

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

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

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

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

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

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

250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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5 Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα. Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος 

ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

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

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

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε 

την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 

απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε 

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

των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

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

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

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

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

24 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για 

την εν λόγω πρόσβαση.  




