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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Επωνυμία Δήμος Καρδίτσας 
Ταχυδρομική διεύθυνση Αρτεσιανού 1 
Πόλη Καρδίτσα 
Ταχυδρομικός Κωδικός 43131 
Χώρα Ελλάδα 
Κωδικός ΝUTS EL 611 
Αρμόδιος για πληροφορίες Θωμάς Μαυραντζάς 
Τηλέφωνο 2441350777 
Φαξ 2441350721 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mavrantzas@dimoskarditsas.gov.gr 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimoskarditsas.gov.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Καρδίτσας και ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL): www.dimoskarditsas.gov.gr 

2. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον προαναφερθέν αρμόδιο για πληροφορίες. 
 

1.2. Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 
 
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη σύμβαση θα διεξαχθεί με τη 
διαδικασία «Συνοπτικού Διαγωνισμού» του άρθρου 117 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Καρδίτσας και η χρηματοδότηση θα προέλθει από ΣΑΤΑ και 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ. 
 

1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
 

1.3.1. Αντικείμενο της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των 
δομών του Δήμου Καρδίτσας σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2522/12-2-2019 Τεχνική μελέτη του τμήματος Τ.Π.Ε. της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο του 
διαγωνισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Μελέτη Διαγωνισμού). 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV): 
 

Είδος Κωδικός CPV 
Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 30213000-5 
Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 30213100-6 
Επίπεδες οθόνες 30231310-3 
Φωτοαντιγραφικά 30121100-4 
Μαγνητικοί δίσκοι 30234100-9 

http://www.dimoskarditsas.gov.gr/


 5 

Ποντίκια Η/Υ (mouse) 30237410-6 
Πληκτρολόγια 30237460-1 
Τηλεφωνικές συσκευές 32552100-8 
Ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές 32552110-1 
Μπαταρίες συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 31440000-2 
Βιντεοπροβολείς 38652120-7 

 
1.3.2. Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων 

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης με έναν ή περισσότερους 
οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον αντίστοιχο όρο για την ανακήρυξη του αναδόχου ή των 
αναδόχων. 
 

1.3.3. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 25.000,00€, Φ.Π.Α.: 6.000,00€). 
 

1.3.4. Κριτήριο Ανάθεσης 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 
τιμής του κάθε είδους. 
 
Ο ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ανά είδος για τη συνολική ζητούμενη ποσότητα του είδους. Προσφορά η οποία δεν 
καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ενός είδους, απορρίπτεται και δεν λαμβάνεται υπ’ όψη για το 
συγκεκριμένο είδος. Ισχύει όμως και λαμβάνεται υπ’ όψη για να υπόλοιπα είδη για τα οποία καλύπτει τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σχετικής μελέτης και τη ζητούμενη ποσότητα. 
 
Διαφορετικά είδη μπορούν να ανατεθούν σε διαφορετικούς αναδόχους. 
 
Η αναθέτουσα Αρχή θα υπογράψει σχετικές συμβάσεις με όσους οικονομικούς φορείς ανακηρυχθούν ανάδοχοι 
ανά είδος. 
 

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

1.5.  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών φορέων είναι 
η Δευτέρα 11/3/2019 και ώρα η 11:00. 

 
1.6.  Δημοσιότητα 

 

1.6.1. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016. 
  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.dimoskarditsas.gov.gr  στην διαδρομή: Επικαιρότητα -> Διαγωνισμοί -> Διαγωνισμοί Προμηθειών. 
 

1.6.2. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τους αναδόχους κατά το ποσοστό που θα αναλάβει ο 
καθένας την υλοποίηση της σύμβασης. 
 

1.7.  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
1. τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης και των εκτελεστικών συμβάσεων, 

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. 

2. δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν. 

3. λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Επιλογής 
 

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

εγκατεστημένα σε: 
1.1. κράτος-μέλος της Ένωσης. 
1.2. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
1.3. 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. 

1.4. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 1.3 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. Στις 
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. 
 

2.1.2. Εγγύηση συμμετοχής 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής 
από τους προσφέροντες. 
 

2.1.3. 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: 
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

1.1. 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). 

1.2. 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.  

1.3. 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). 

1.4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

1.5. 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). 

1.6. 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 
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και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

2. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση 
των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός 
φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
2.1. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, 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 παρ. 2 του 
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

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

2.2.1. εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 
2.2.2. εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 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 ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας. 

2.2.3. υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

2.2.4. 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. 

2.2.5. 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. 

2.2.6. 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. 

2.2.7. 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 23 της παρούσας. 
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2.2.8. 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 ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση. 

2.2.9. 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. 

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των παραπάνω 
καταστάσεων, 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. 
 

2.3. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού), ήτοι όταν δεν τηρείται η υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου μετοχών ανώνυμης εταιρείας που συμμετέχει σε δημόσια 
σύμβασης και όταν στη μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρείας συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία. 

2.4. 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. 

2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω 
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. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

 
2.2. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 

2.3. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
 

2.3.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική τεχνική μελέτη της Διακήρυξης. 
 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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2.3.2. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
1. 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. 

2. έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 
2.3.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

1. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και 
σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου κειμένου, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Η αναθέτουσα 
αρχή έχει διαμορφώσει και διανέμει μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού και το σχετικό ΤΕΥΔ 
προ συμπληρωμένο στα πεδία που την αφορούν προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων. 

2. Την τεχνική προσφορά. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλει συμπληρωμένο το πρότυπο τεχνικής 
προσφοράς που έχει δημιουργήσει η Αναθέτουσα Αρχή και διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τα 
υπόλοιπα έγγραφα του Διαγωνισμού. Το έντυπο εκτυπώνεται και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του οικονομικού φορέα. Το σχετικό πρότυπο τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ - 
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς. 

 
2.3.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλει συμπληρωμένο το πρότυπο οικονομικής προσφοράς που έχει 
δημιουργήσει η Αναθέτουσα Αρχή και διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του 
Διαγωνισμού. Το έντυπο εκτυπώνεται και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. 
Το σχετικό πρότυπο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ - Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς. 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 
 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως 
απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

1. δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα. 
2. δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016. 
3. η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή στη σχετική μελέτη. 
 

2.3.5.  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 3 (τριών) μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του. 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, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
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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. 
 

2.3.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 

1. η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω. 
2. 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. 

3. 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. 

4. η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
5. η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική μελέτη. 
6. η οποία δεν καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ενός είδους. (απορρίπτεται μόνο για το εν λόγω 

είδος και όχι στο σύνολό της. 
7. η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
8. η οποία είναι υπό αίρεση. 
9. η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 
10. 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 μελέτης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

3.1.1. Αποσφράγιση προσφορών 
Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημέρα που 
ορίζεται ως καταληκτική για την υποβολή προσφορών (1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια 
διαγωνισμού) και μία (1) ώρα μετά τη ώρα λήξης υποβολής προσφορών. Η διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών μπορεί να ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα ή η αρμόδια επιτροπή μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία άλλη 
μέρα εφόσον χρειαστεί περισσότερο χρόνο.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία, 
παρουσία των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Οι παρευρισκόμενοι στη 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στη διαδικασία. Κατά το 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα λάβουν γνώση και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
Η μη παρουσία ενός η περισσοτέρων εκ των συμμετεχόντων δεν αναστέλλει τη διαδικασία. 
 

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών. 
Ειδικότερα: 

1. Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου. 

2. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 
που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των 
εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

3. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 
τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την 
ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την σχετική παράγραφο της παρούσας. 

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό 
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση 
το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του/των οικονομικού/κών 
φορέα/φορέων που θα συμμετέχουν στη σύμβαση. 

 
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 οικονομικό φορέα που θα αναλάβει τη 
σύμβαση 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 
προσφορές. 
 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 
 

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

• 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. 

• κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/τους ανάδοχο/ους να προσέλθει/ουν για υπογραφή του συμφωνητικού της 
σύμβασης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Στην περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 

3.3. Δικαστική Προστασία 
 
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη 
της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή. 
 
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί ένσταση η οποία 
υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
 

3.4. Ματαίωση Διαδικασίας 
 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε 
το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

4.1. Εγγυήσεις 
 

4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να 
καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 
β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αποδεσμεύεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των ειδών της 
σχετικής σύμβασης. 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης είναι μέχρι την οριστική παραλαβή του συνόλου των 
ειδών της σύμβασης. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει. 
 

4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 

4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

5.1. Τρόπος πληρωμής 
 

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής 
ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να εξοφλεί τα 
τιμολόγια σε διάστημα δυο μηνών από την υποβολή τους στην οικονομική της υπηρεσία. 
 
Τον 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. Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος υπόκειται στην κράτηση ύψους 0,06 % 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 του Ν 4013/2011, 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και άλλων αρχών. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής των 
κρατήσεων  από τον ανάδοχο, αυτές παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 
 

5.2. Αξιοποίηση εκπτώσεων – Παραγγελία επιπλέον ποσοτήτων 
 

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τυχόν εκπτώσεις που θα προκύψουν από τις προσφορές 
των οικονομικών φορέων και να ζητήσει επιπλέον ποσότητες από όποια είδη κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με τις 
τρέχουσες ανάγκες της. Η συνολική επιπλέον ποσότητα των ειδών δεν μπορεί να ξεπερνά το 30% της αρχικά 
προϋπολογιζόμενης ποσότητας της σχετικής μελέτης (παρ. 25 άρθρο 107 ν. 4497/17). Οι ποσότητες και τα είδη για 
τα οποία μπορεί να ζητηθούν επιπλέον ποσότητες καθορίζονται μετά από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία λαμβάνει υπ’ όψη της τυχόν πρόσφατες ανάγκες της 
αναθέτουσας αρχής. 
 
Η παραγγελία επιπλέον ποσοτήτων από κάποια είδη θα αναγράφεται στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί με 
τον μειοδοτών οικονομικό φορέα. Οι επιπλέον ποσότητες επιτρέπεται να γίνουν μέχρι το ύψος του συνολικού 
προϋπολογισμού της μελέτης ανά Κ.Α. 
 
Η τιμή ανά τεμάχιο είδους των επιπλέον ποσοτήτων θα είναι ίδια με την τιμή τεμαχίου που προσέφερε ο 
μειοδοτών οικονομικός φορέας. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να αρνηθεί την παράδοση επιπλέον ποσοτήτων εάν 
δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. 

 
5.3. Χρόνος & χώρος παράδοσης υλικών 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά στον χώρο που θα του υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. Ο χώρος αυτός 
θα είναι στην πόλη της Καρδίτσας αλλά μπορεί να είναι διαφορετικός ανάλογα με το είδος ή το χρόνο παραλαβής 
των υλικών. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός 45 (σαράντα πέντε) ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 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. 
 
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, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών 
και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
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υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 
 

5.4. Παραλαβή υλικών 
 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 
άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 
το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η 
επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα παραλαβής του υλικού με 
τυχόν παρατηρήσεις, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται 
από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των 
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν 
μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση 
εξέτασης. 
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, 
κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι 
από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

5.5. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 
αποφαινόμενου 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. 
 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 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 συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 
213 του ν. 4412/2016. 
 

5.6. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 
 

Κατά την περίοδο της 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, 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 λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 

5.7. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
206 του ν. 4412/2016 και με βάση τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

• το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
• συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η 
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή. 
 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί 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 πρόστιμο 5% επί 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 
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 αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
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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. 
 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 
 

5.8. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
 

Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων της παρούσας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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6.1. Παράρτημα Α – Τεχνική μελέτη και ενδεικτικός προϋπολογισμός 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  
Τμήμα Δικτύων, Τηλεπικοινωνιών & 
Υποστήριξης Εξοπλισμού ΤΠΕ 
 
Πληροφορίες: κ. Θωμάς Μαυραντζάς 
Τηλέφωνο: 24413 50777 
e-mail: mavrantzas@dimoskarditsas.gov.gr 

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού έτους 2019  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:  2522/12-2-2019 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Με Φ.Π.Α.:  

31.000,00€  

 
Τεχνική μελέτη και ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 
Με την παρούσα μελέτη προδιαγράφεται η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 

έτους 2019», όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, αιτούμενης συνολικής πίστωσης 31.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 
Μέρος Α – Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV): 

Είδος Κωδικός CPV 
Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 30213000-5 
Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 30213100-6 
Επίπεδες οθόνες 30231310-3 
Φωτοαντιγραφικά 30121100-4 
Μαγνητικοί δίσκοι 30234100-9 
Ποντίκια Η/Υ (mouse) 30237410-6 
Πληκτρολόγια 30237460-1 
Τηλεφωνικές συσκευές 32552100-8 
Ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές 32552110-1 
Μπαταρίες συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 31440000-2 
Βιντεοπροβολείς 38652120-7 

 
Αναλυτικά οι ποσότητες, τα είδη με τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά τους καθώς και  ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός αυτών περιγράφονται παρακάτω: 
 

1. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τύπος Φορητός  
Διαγώνιος 15,6’’  
Επεξεργαστής >= Intel® Core™ i5-7200U@3.10GHz ή καλύτερο  
Μνήμη RAM >=4GB DDR4  
Μέγιστη Επέκταση Μνήμης >=16GB DDR4  
Σκληρός δίσκος >= 500GB @5400rpm  
Webcam >= 0.3MP  
Έξοδοι HDMI >=1  
Οπτικό μέσο DVD+/-RW  
Δίκτυο Ethernet 10/100/1000Mbits  
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Ασύρματη δικτύωση >= 802.11ac, a/b/g/n  
Bluetooth >= v4.1  
Θύρες USB 3.0 >=1  
Θύρες USB 2.0 >=1  
Θύρες Αποθήκευσης 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC)   
Ηχεία Στερεοφωνικά  
Μικρόφωνο Ναι  
Εγγύηση >=24 μήνες  
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Greek 64bit  
 

2. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Α 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τύπος Επιτραπέζιος υπολογιστής  
Μέγεθος κουτιού >=Midi Tower  
Επεξεργαστής >=AMD Ryzen 3 1200G @3.40GHz ή 

καλύτερο 
 

Μνήμη RAM >=8GB DDR4 @2.4GHz σε 1 DIMM  
Σκληρός δίσκος >=1TB SATA 3 @7200RPM  
Οπτικό μέσο DVD +/- RW SATA  
Κάρτα Γραφικών >=2GB GDDR5 PCI-Express 3.0 Ξεχωριστή κάρτα γραφικών 
Ανάλυση κάρτας γραφικών >=7680x4320  
Πλήθος εξόδων Display Port >=1  
Πλήθος εξόδων DVI-D >=1  
Πλήθος εξόδων HDMI >=1  
Δίκτυο Ethernet >= 10/100/1000MBps  
Θύρα audio line-in >=1  
Θύρα audio line-out >=1  
Θύρες USB 3.1 >=6 (μπροστά ή πίσω)  
Τροφοδοτικό >=650W Passive PFC  
Πληκτρολόγιο Ναι  
Οπτικό ποντίκι Ναι  
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Greek 64bit  
Εγγύηση >=36 μήνες  
 

3. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Β 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τύπος Επιτραπέζιος υπολογιστής  
Μέγεθος κουτιού >=Midi Tower  
Επεξεργαστής >=Intel i5-7400 @3.00 GHz ή 

καλύτερο 
 

Μνήμη RAM >=8GB DDR4 @2.4 GHz σε 1 DIMM  
Σκληρός δίσκος >=120GB SSD 2.5’’ SATA 3  
Οπτικό μέσο DVD +/- RW  
Κάρτα Γραφικών >=6GB GDDR5 PCI-Express 3.0 Ξεχωριστή κάρτα γραφικών 
Ανάλυση κάρτας γραφικών >=7680x4320  
Πλήθος εξόδων Dsiplay Port >=1 (Version 1.4)  
Πλήθος εξόδων DVI-D >=1  
Πλήθος εξόδων HDMI >=2 (Version 2.0b)  
Δίκτυο Ethernet >=1 (10/100/1000MBps)  
Θύρα audio line-in >=1  
Θύρα audio line-out >=1  
Θύρες USB 3.1 >=4 (μπροστά ή πίσω)  
Θύρες USB 2 >=1 (μπροστά ή πίσω)  
Θύρες Thunderbolt >=1  
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Τροφοδοτικό >=650W Passive PFC  
Πληκτρολόγιο Ναι  
Οπτικό ποντίκι Ναι  
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Greek 64bit  
Εγγύηση >=36 μήνες  

 
4. Επιτραπέζιος ΗΥ τύπου Γ (ανακατασκευής) 

Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τύπος Επιτραπέζιος υπολογιστής Ανακατασκευής 
Επεξεργαστής >=Intel i5-3470 ή καλύτερο  
Μνήμη RAM >=4GB DDR3 Σε ένα DIMM 
1ος Σκληρός δίσκος - SSD >=120GB Να έχει εγκατεστημένο το Λ.Σ. 
2ος Σκληρός δίσκος - HDD >=500GB  
Οπτικό μέσο DVD +/- RW  
Πλήθος εξόδων VGA >=1  
Πλήθος εξόδων DisplayPort >=1  
Δίκτυο Ethernet >=1 (10/100/1000MBps)  
Θύρες USB 3 >=4 (μπροστά ή πίσω)  
Θύρες USB 2 >=4 (μπροστά ή πίσω)  
Πληκτρολόγιο Ναι  
Οπτικό ποντίκι Ναι  
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro Greek 64bit  
Εγγύηση >=24 μήνες  
 

5. Επιτραπέζιος ΗΥ τύπου Δ 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τύπος Επιτραπέζιος υπολογιστής Πρώτης κυκλοφορίας 
Μέγεθος κουτιού >=Midi Tower  
Επεξεργαστής >=Intel i5-8500 ή καλύτερο  
Μνήμη RAM >=4GB DDR4@2666MHz Σε ένα DIMM 
Σκληρός δίσκος >=1TB SATA @7200rpm  
Οπτικό μέσο DVD +/- RW  
Πλήθος εξόδων VGA >=1 Να υπάρχει εγκατεστημένη 
Πλήθος εξόδων DVI-D >=1 Να υπάρχει εγκατεστημένη 
Πλήθος εξόδων HDMI >=1 Να υπάρχει εγκατεστημένη 
Δίκτυο Ethernet >=1 (10/100/1000MBps)  
Θύρες USB 3.1 >=4 (μπροστά ή πίσω)  
Θύρες USB 2 >=4 (μπροστά ή πίσω)  
Έξοδος ήχου Ναι  
Πληκτρολόγιο Ναι  
Οπτικό ποντίκι Ναι  
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro Greek 64bit  
Εγγύηση >=60 μήνες Onsite Service 
 

6. Οθόνη Η/Υ 21’’ 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Διαγώνιος >=21,5’’  
Λόγος πλευρών 16:9  
Εγγενής ανάλυση >=1920x1080@60Hz  
Θύρες VGA >=1  
Θύρες DisplayPort >=1  
Βάθος χρώματος 16.700.000  
Πλάτος εικονοστοιχείων <=0,248mm Pixel pitch 



 23 

Γωνία θέασης οριζόντια >=160ο   
Γωνία θέασης κάθετα >=160ο   
Φωτεινότητα >=250cd/m2  
Τύπος φωτεινής πηγής LED  
Χρόνος απόκρισης <=5ms Typical Black to White 
Αντίθεση (static) >=1000:1 Τυπικός 
Εγγύηση >=36 μήνες  
 

7. Οθόνη Η/Υ 24’’ 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Διαγώνιος >=24’’  
Λόγος πλευρών 16:10  
Εγγενής ανάλυση >=1920x1080@60Hz  
Θύρες VGA >=1  
Θύρες DVI >=1  
Θύρες DisplayPort >=1  
Βάθος χρώματος 16.700.000  
Πλάτος εικονοστοιχείων <=0,270mm Pixel pitch 
Γωνία θέασης οριζόντια >=170ο   
Γωνία θέασης κάθετα >=170ο   
Φωτεινότητα >=250cd/m2 Typical 
Τύπος φωτεινής πηγής LED  
Χρόνος απόκρισης <=4ms Grey to grey 
Αντίθεση (static) >=1000:1 Typical 
Εγγύηση >=36 μήνες  
 

8. Ποντίκι 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Συνδεσιμότητα USB  
Τεχνολογία Οπτικό  
Ανάλυση >= 800dpi  
Αριθμός πλήκτρων 3 Με ροδέλα 
Εγγύηση >= 24 μήνες  
Μήκος καλωδίου >= 1,5 μέτρα  
 

9. Πληκτρολόγιο 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Συνδεσιμότητα USB  
Αριθμητικό πληκτρολόγιο Ναι  
Εγγύηση >= 24 μήνες  
 

10. Φωτοτυπικό μηχάνημα Α3 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τύπος Laser  
Μνήμη εκτυπωτή >=512ΜΒ  
Χρώμα Μονόχρωμο (μαύρο)  
Ταχύτητα εκτύπωσης >=30 ppm (Α4 μονή σελίδα)  
Ανάλυση εκτύπωσης >=600χ600dpi  
Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματα  
Μέγεθος εκτύπωσης >=Α3  
Πλήθος συρταριών χαρτιού >=2  
Χωρητικότητα συρταριού χαρτιού >= 550 φύλλα Σε κάθε συρτάρι 
Μέγεθος σάρωσης/αντιγραφής >=Α3  
Ανάλυση σάρωσης οπτική >=600x600dpi  
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Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων Ναι  
Χωρητικότητα τροφοδότη σάρωσης >=50 φύλλα  
Μέγεθος τροφοδότη εγγράφων >=Α3  
Σάρωση διπλής όψης Ναι αυτόματα  
Σάρωση μέσω δικτύου Ναι  
Ενσύρματη δικτύωση Ναι Ethernet 10/100 
Θύρα USB 2.0 >=1  
Κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα1 <=0,003€/σελίδα Σελίδα Α4 μονής όψης 
Εγγύηση >=12 μήνες  
 

11. Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τύπος Γραφείου  
Οθόνη Ναι  
Αναγνώριση καλούντος Ναι  
Ανοιχτή ακρόαση Ναι  
Μνήμες >=10  
Εγγύηση >=12 μήνες  
 

12. Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Οθόνη Ναι  
Αναγνώριση καλούντος Ναι  
Ανοιχτή ακρόαση Ναι  
Μνήμες >=120  
Εγγύηση >=24 μήνες  
Ελληνικό Μενού Ναι  
  

13. Σκληρός δίσκος SSD 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Χωρητικότητα >=2TB  
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας SATA III (6 Gbit/s)  
Ταχύτητα Ανάγνωσης >=550 MB/s  
Ταχύτητα Εγγραφής >=510 MB/s  
Διαστάσεις 2.5”  
Εγγύηση >=24 μήνες  

 
14. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Χωρητικότητα >=1TB  
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας USB 3.0  
Διαστάσεις 2.5”  
Εγγύηση >=24 μήνες  
 

15. Ζεύγος ηχείων 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Ισχύς >=5Watt (RMS)  
Σύνδεσιμότητα 3.5mm jack  
Έξοδος ακουστικών Ναι  
Απόκριση συχνότητας Τουλάχιστον 140Hz – 18KHz  

                                                           
1 Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αναφέρει την τιμή με ΦΠΑ του γνήσιου αναλώσιμου του κατασκευαστή και το πλήθος 

σελίδων εκτύπωσης, ώστε να προκύψει το ζητούμενο μέγιστο κόστος ανά σελίδα. Σε περίπτωση διάθεσης πολλών 
γνήσιων αναλώσιμων, τουλάχιστον ένα να πληροί τον όρο. 
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Λόγος σήματος προς θόρυβο >=80dbr  
Αντίσταση εισόδου >=10Kohm  
Ανεξάρτητη τροφοδοσία ρεύματος Ναι  
Εγγύηση >=24μήνες  
 

16. Μπαταρία (για UPS) 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τύπος Sealed Lead Acid, κλειστού τύπου  
Τάση 12Volt  
Χωρητικότητα 9Ah  
Μήκος 151mm  
Πλάτος 65mm  
Ύψος (χωρίς τους ακροδέκτες) 94mm  
Ακροδέκτες F2  

 
17. Βιντεοπροβολέας 

Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις 
Τεχνολογία Προβολής DLP  
Φυσική ανάλυση >=800χ600  
Φυσικός λόγος πλεωρών 4:3  
Ζουμ >=1,2χ  
Αντίθεση >=15000:1  
Υποστηριζόμενες αναλύσεις 640x480 έως 1920x1200  
Φωτεινότητα >=3300AnsiLumens  
Μέγεθος Εικόνας >=60-300"  
Θύρα VGA >=1  
Θύρα HDMI >=2  
Θύρα Audio >=1  
Ηχείο >=2watt  
Τηλεχειρισμός Ναι  
Εγγύηση >=36 μήνες ή 3.000 ώρες (όποιο συμβεί πρώτο) Περιλαμβάνει και τη λάμπα. 
 

Μέρος Β – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 
Η προμήθεια θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του έτους 2019: 

 
A/A Κ.Α. Περιγραφή Ποσό 

1.  70.01-7134.0001 Μηχανογραφικό υλικό (Η/Υ, πολυμηχανήματα, σκάνερ, φαξ, 
περιφερειακά κοκ) ΣΑΤΑ ΠΟΕ 25.000,00€ 

2.  60-7134.0003 Πρόγραμμα Εναρμόνισης περιόδου 2018 - 2019, Προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού 6.000,00€ 

Σύνολο δαπάνης 31.000,00€ 
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Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι Κ.Α. που θα χρεωθούν ανά είδος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

     
Κ.Α. 70.01-7134.0001 

(25.000,00 €) 
Κ.Α. 60-7134.0003 

(6.000,00 €) 

ΑΑ 
Τεχνικών 
Προδιαγραφών Είδος 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
μονάδος 
με ΦΠΑ 

Συνολική 
ποσότητα 
είδους 

Ποσότητα 
είδους 

Μερικό κόστος 
είδους με ΦΠΑ 

Ποσότητα 
είδους 

Μερικό κόστος 
είδους με ΦΠΑ 

1 Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  τεμάχιο 470,00 € 3 3 1.410,00 €  0,00 € 
2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Α  τεμάχιο 650,00 € 3  0,00 € 3 1.950,00 € 
3 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Β τεμάχιο 885,00 € 3  0,00 € 3 2.655,00 € 
4 Επιτραπέζιος ΗΥ τύπου Γ (ανακατασκευής) τεμάχιο 280,00 € 26 26 7.280,00 €  0,00 € 
5 Επιτραπέζιος ΗΥ τύπου Δ (νέος) τεμάχιο 740,00 € 5 5 3.700,00 €  0,00 € 
6 Οθόνη ΗΥ 21'' τεμάχιο 125,00 € 39 29 3.625,00 € 10 1.250,00 € 
7 Οθόνη ΗΥ 24'' τεμάχιο 200,00 € 7 7 1.400,00 €  0,00 € 
8 Ποντίκι τεμάχιο 5,00 € 22 22 110,00 €  0,00 € 
9 Πληκτρολόγιο τεμάχιο 5,00 € 5 5 25,00 €  0,00 € 

10 Φωτοτυπικό μηχάνημα Α3 τεμάχιο 2.300,00 € 2 2 4.600,00 €  0,00 € 
11 Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή τεμάχιο 17,00 € 13 13 221,00 €  0,00 € 
12 Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή τεμάχιο 34,00 € 6 6 204,00 €  0,00 € 
13 Σκληρός δίσκος SSD τεμάχιο 400,00 € 1 1 400,00 €  0,00 € 
14 Εξωτερικός σκληρός δίσκος τεμάχιο 65,00 € 2 1 65,00 € 1 65,00 € 
15 Ζεύγος ηχεία τεμάχιο 40,00 € 6 4 160,00 € 2 80,00 € 
16 Μπαταρίες τεμάχιο 25,00 € 58 58 1.450,00 €  0,00 € 
17 Βιντεοπροβολέας τεμάχιο 350,00 € 1 1 350,00 €  0,00 € 

     

Μερικό 
σύνολο 
με ΦΠΑ 25.000,00 € 

Μερικό 
σύνολο 
με ΦΠΑ 6.000,00 € 

       
Γενικό σύνολο 
με Φ.Π.Α. 31.000,00 € 



 

 
 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ   
  ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ 
  ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 ΒΑΪΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ  
 ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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6.2. Παράρτημα Β – ΤΕΥΔ 
 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  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: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 6135 

Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικός: ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1/ΚΑΡΔΙΤΣΑ/43131 

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ 

Τηλέφωνο: 2441350777 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mavrantzas@dimoskarditsas.gov.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.dimoskarditsas.gov.gr 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………….…] Όπως θα δημοσιευθεί στο portal 

Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Αριθμός πρωτοκόλλου της 
Διακήρυξης: 3138/25-2-2019 

Σχετικά CPV: 

 

Είδος Κωδικός CPV 

Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 30213000-5 

Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 30213100-6 

Επίπεδες οθόνες 30231310-3 

Φωτοαντιγραφικά 30121100-4 

Μαγνητικοί δίσκοι 30234100-9 

Ποντίκια Η/Υ (mouse) 30237410-6 
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Πληκτρολόγια 30237460-1 

Τηλεφωνικές συσκευές 32552100-8 

Ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές 32552110-1 

Μπαταρίες συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 31440000-2 

Βιντεοπροβολείς 38652120-7 

 

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: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

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

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

                                                           
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 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 
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[….] 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

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

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

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

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

                                                           
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη:  Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV   

 [ΟΧΙ]  

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.  Επισημαίνεται ότι 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το 
μέρος  IV  για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 
(ή κατηγορία υπεργολάβων).  

                                                           
7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

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

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

δωροδοκία10,11· 

απάτη12· 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14· 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι 

                                                           
8 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.  

9 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). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
11 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). 

12 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. 

13 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. 

14 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”. 

15 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.". 
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εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου16 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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

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): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

[] Ναι [] Όχι  

                                                           
16 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 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)20; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν21: 

[……] 

 

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 ασφάλισης22, 
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; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

                                                           
20 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)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

22 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).  



 

 

Σελίδα 37 

37 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

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): 24 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 
: 

α) πτώχευση, ή  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

                                                           
23 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  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

                                                           
27 Άρθρο 73 παρ. 5. 
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

                                                           
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
30 Πρβλ άρθρο 48. 
31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

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

Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 
ΙV: (ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ , ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ) 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής32; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

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

[……][……][……] 

 

                                                           
32 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται33, εκτός εάν: 

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 
δωρεάν34. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Καρδίτσας, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στα παραπάνω 
τμήματα του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του παρόντος 
Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2018. 

 

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

 

                                                           
33 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
34 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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6.3.  Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 
 

Τεχνική Προσφορά για το συνοπτικό διαγωνισμό:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ έτους 2019»  

της 11/3/2019 
όπως προκηρύχθηκε με την 3139/25-2-2019 περίληψη διακήρυξης  

 
(Στοιχεία επωνυμίας-επικοινωνίας Οικονομικού Φορέα) 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά προσφοράς 

 
1. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Τύπος Φορητός   
Διαγώνιος 15,6’’   
Επεξεργαστής >= Intel® Core™ i5-7200U@3.10GHz 

ή καλύτερο 
  

Μνήμη RAM >=4GB DDR4   
Μέγιστη Επέκταση Μνήμης >=16GB DDR4   
Σκληρός δίσκος >= 500GB @5400rpm   
Webcam >= 0.3MP   
Έξοδοι HDMI >=1   
Οπτικό μέσο DVD+/-RW   
Δίκτυο Ethernet 10/100/1000Mbits   
Ασύρματη δικτύωση >= 802.11ac, a/b/g/n   
Bluetooth >= v4.1   
Θύρες USB 3.0 >=1   
Θύρες USB 2.0 >=1   
Θύρες Αποθήκευσης 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, 

SDXC)  
  

Ηχεία Στερεοφωνικά   
Μικρόφωνο Ναι   
Εγγύηση >=24 μήνες   
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Greek 64bit   
 

2. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Α 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Τύπος Επιτραπέζιος υπολογιστής   
Μέγεθος κουτιού >=Midi Tower   
Επεξεργαστής >=AMD Ryzen 3 1200G 

@3.40GHz ή καλύτερο 
  

Μνήμη RAM >=8GB DDR4 @2.4GHz σε 1 
DIMM 

  

Σκληρός δίσκος >=1TB SATA 3 @7200RPM   
Οπτικό μέσο DVD +/- RW SATA   
Κάρτα Γραφικών >=2GB GDDR5 PCI-Express 3.0 Ξεχωριστή κάρτα 

γραφικών 
 

Ανάλυση κάρτας γραφικών >=7680x4320   
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Πλήθος εξόδων Display Port >=1   
Πλήθος εξόδων DVI-D >=1   
Πλήθος εξόδων HDMI >=1   
Δίκτυο Ethernet >= 10/100/1000MBps   
Θύρα audio line-in >=1   
Θύρα audio line-out >=1   
Θύρες USB 3.1 >=6 (μπροστά ή πίσω)   
Τροφοδοτικό >=650W Passive PFC   
Πληκτρολόγιο Ναι   
Οπτικό ποντίκι Ναι   
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Greek 64bit   
Εγγύηση >=36 μήνες   
 

3. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Β 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Τύπος Επιτραπέζιος υπολογιστής   
Μέγεθος κουτιού >=Midi Tower   
Επεξεργαστής >=Intel i5-7400 @3.00 GHz ή 

καλύτερο 
  

Μνήμη RAM >=8GB DDR4 @2.4 GHz σε 1 
DIMM 

  

Σκληρός δίσκος >=120GB SSD 2.5’’ SATA 3   
Οπτικό μέσο DVD +/- RW   
Κάρτα Γραφικών >=6GB GDDR5 PCI-Express 

3.0 
Ξεχωριστή κάρτα 
γραφικών 

 

Ανάλυση κάρτας γραφικών >=7680x4320   
Πλήθος εξόδων Dsiplay Port >=1 (Version 1.4)   
Πλήθος εξόδων DVI-D >=1   
Πλήθος εξόδων HDMI >=2 (Version 2.0b)   
Δίκτυο Ethernet >=1 (10/100/1000MBps)   
Θύρα audio line-in >=1   
Θύρα audio line-out >=1   
Θύρες USB 3.1 >=4 (μπροστά ή πίσω)   
Θύρες USB 2 >=1 (μπροστά ή πίσω)   
Θύρες Thunderbolt >=1   
Τροφοδοτικό >=650W Passive PFC   
Πληκτρολόγιο Ναι   
Οπτικό ποντίκι Ναι   
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Greek 64bit   
Εγγύηση >=36 μήνες   

 
4. Επιτραπέζιος ΗΥ τύπου Γ (ανακατασκευής) 

Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Τύπος Επιτραπέζιος 

υπολογιστής 
Ανακατασκευής  

Επεξεργαστής >=Intel i5-3470 ή 
καλύτερο 

  

Μνήμη RAM >=4GB DDR3 Σε ένα DIMM  
1ος Σκληρός δίσκος - SSD >=120GB Να έχει εγκατεστημένο 

το Λ.Σ. 
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2ος Σκληρός δίσκος - HDD >=500GB   
Οπτικό μέσο DVD +/- RW   
Πλήθος εξόδων VGA >=1   
Πλήθος εξόδων DisplayPort >=1   
Δίκτυο Ethernet >=1 (10/100/1000MBps)   
Θύρες USB 3 >=4 (μπροστά ή πίσω)   
Θύρες USB 2 >=4 (μπροστά ή πίσω)   
Πληκτρολόγιο Ναι   
Οπτικό ποντίκι Ναι   
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro Greek 

64bit 
  

Εγγύηση >=24 μήνες   
 

5. Επιτραπέζιος ΗΥ τύπου Δ 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Τύπος Επιτραπέζιος υπολογιστής Πρώτης κυκλοφορίας  
Μέγεθος κουτιού >=Midi Tower   
Επεξεργαστής >=Intel i5-8500 ή καλύτερο   
Μνήμη RAM >=4GB DDR4@2666MHz Σε ένα DIMM  
Σκληρός δίσκος >=1TB SATA @7200rpm   
Οπτικό μέσο DVD +/- RW   
Πλήθος εξόδων VGA >=1 Να υπάρχει 

εγκατεστημένη 
 

Πλήθος εξόδων DVI-D >=1 Να υπάρχει 
εγκατεστημένη 

 

Πλήθος εξόδων HDMI >=1 Να υπάρχει 
εγκατεστημένη 

 

Δίκτυο Ethernet >=1 (10/100/1000MBps)   
Θύρες USB 3.1 >=4 (μπροστά ή πίσω)   
Θύρες USB 2 >=4 (μπροστά ή πίσω)   
Έξοδος ήχου Ναι   
Πληκτρολόγιο Ναι   
Οπτικό ποντίκι Ναι   
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro Greek 64bit   
Εγγύηση >=60 μήνες Onsite Service  
 

6. Οθόνη Η/Υ 21’’ 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Διαγώνιος >=21,5’’   
Λόγος πλευρών 16:9   
Εγγενής ανάλυση >=1920x1080@60Hz   
Θύρες VGA >=1   
Θύρες DisplayPort >=1   
Βάθος χρώματος 16.700.000   
Πλάτος εικονοστοιχείων <=0,248mm Pixel pitch  
Γωνία θέασης οριζόντια >=160ο    
Γωνία θέασης κάθετα >=160ο    
Φωτεινότητα >=250cd/m2   
Τύπος φωτεινής πηγής LED   
Χρόνος απόκρισης <=5ms Typical Black to White  
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Αντίθεση (static) >=1000:1 Τυπικός  
Εγγύηση >=36 μήνες   
 

7. Οθόνη Η/Υ 24’’ 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Διαγώνιος >=24’’   
Λόγος πλευρών 16:10   
Εγγενής ανάλυση >=1920x1080@60Hz   
Θύρες VGA >=1   
Θύρες DVI >=1   
Θύρες DisplayPort >=1   
Βάθος χρώματος 16.700.000   
Πλάτος εικονοστοιχείων <=0,270mm Pixel pitch  
Γωνία θέασης οριζόντια >=170ο    
Γωνία θέασης κάθετα >=170ο    
Φωτεινότητα >=250cd/m2 Typical  
Τύπος φωτεινής πηγής LED   
Χρόνος απόκρισης <=4ms Grey to grey  
Αντίθεση (static) >=1000:1 Typical  
Εγγύηση >=36 μήνες   
 

8. Ποντίκι 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Συνδεσιμότητα USB   
Τεχνολογία Οπτικό   
Ανάλυση >= 800dpi   
Αριθμός πλήκτρων 3 Με ροδέλα  
Εγγύηση >= 24 μήνες   
Μήκος καλωδίου >= 1,5 μέτρα   
 

9. Πληκτρολόγιο 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Συνδεσιμότητα USB   
Αριθμητικό πληκτρολόγιο Ναι   
Εγγύηση >= 24 μήνες   
 

10. Φωτοτυπικό μηχάνημα Α3 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Τύπος Laser   
Μνήμη εκτυπωτή >=512ΜΒ   
Χρώμα Μονόχρωμο (μαύρο)   
Ταχύτητα εκτύπωσης >=30 ppm (Α4 μονή 

σελίδα) 
  

Ανάλυση εκτύπωσης >=600χ600dpi   
Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματα   
Μέγεθος εκτύπωσης >=Α3   
Πλήθος συρταριών χαρτιού >=2   
Χωρητικότητα συρταριού >= 550 φύλλα Σε κάθε συρτάρι  



 

 

Σελίδα 48 

48 

χαρτιού 
Μέγεθος 
σάρωσης/αντιγραφής 

>=Α3   

Ανάλυση σάρωσης οπτική >=600x600dpi   
Αυτόματος τροφοδότης 
εγγράφων 

Ναι   

Χωρητικότητα τροφοδότη 
σάρωσης 

>=50 φύλλα   

Μέγεθος τροφοδότη 
εγγράφων 

>=Α3   

Σάρωση διπλής όψης Ναι αυτόματα   
Σάρωση μέσω δικτύου Ναι   
Ενσύρματη δικτύωση Ναι Ethernet 10/100  
Θύρα USB 2.0 >=1   
Κόστος εκτύπωσης ανά 
σελίδα35 

<=0,003€/σελίδα Σελίδα Α4 μονής όψης  

Εγγύηση >=12 μήνες   
 

11. Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Τύπος Γραφείου   
Οθόνη Ναι   
Αναγνώριση καλούντος Ναι   
Ανοιχτή ακρόαση Ναι   
Μνήμες >=10   
Εγγύηση >=12 μήνες   
 

12. Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Οθόνη Ναι   
Αναγνώριση καλούντος Ναι   
Ανοιχτή ακρόαση Ναι   
Μνήμες >=120   
Εγγύηση >=24 μήνες   
Ελληνικό Μενού Ναι   
  

13. Σκληρός δίσκος SSD 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Χωρητικότητα >=2TB   
Πρωτόκολλο 
Επικοινωνίας 

SATA III (6 Gbit/s)   

Ταχύτητα Ανάγνωσης >=550 MB/s   
Ταχύτητα Εγγραφής >=510 MB/s   
Διαστάσεις 2.5”   
Εγγύηση >=24 μήνες   

 
                                                           
35 Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αναφέρει την τιμή με ΦΠΑ του γνήσιου αναλώσιμου του κατασκευαστή και το 

πλήθος σελίδων εκτύπωσης, ώστε να προκύψει το ζητούμενο μέγιστο κόστος ανά σελίδα. Σε περίπτωση 
διάθεσης πολλών γνήσιων αναλώσιμων, τουλάχιστον ένα να πληροί τον όρο. 
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14. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Χωρητικότητα >=1TB   
Πρωτόκολλο 
Επικοινωνίας 

USB 3.0   

Διαστάσεις 2.5”   
Εγγύηση >=24 μήνες   
 

15. Ζεύγος ηχείων 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Ισχύς >=5Watt (RMS)   
Σύνδεσιμότητα 3.5mm jack   
Έξοδος ακουστικών Ναι   
Απόκριση συχνότητας Τουλάχιστον 140Hz – 18KHz   
Λόγος σήματος προς θόρυβο >=80dbr   
Αντίσταση εισόδου >=10Kohm   
Ανεξάρτητη τροφοδοσία ρεύματος Ναι   
Εγγύηση >=24μήνες   
 

16. Μπαταρία (για UPS) 
Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Τύπος Sealed Lead Acid, κλειστού 

τύπου 
  

Τάση 12Volt   
Χωρητικότητα 9Ah   
Μήκος 151mm   
Πλάτος 65mm   
Ύψος (χωρίς τους ακροδέκτες) 94mm   
Ακροδέκτες F2   

 
17. Βιντεοπροβολέας 

Εμπορική ονομασία/Μοντέλο: 
Χαρακτηριστικό Απαίτηση Παρατηρήσεις Απάντηση 
Τεχνολογία Προβολής DLP   
Φυσική ανάλυση >=800χ600   
Φυσικός λόγος 
πλεωρών 

4:3   

Ζουμ >=1,2χ   
Αντίθεση >=15000:1   
Υποστηριζόμενες 
αναλύσεις 

640x480 έως 1920x1200   

Φωτεινότητα >=3300AnsiLumens   
Μέγεθος Εικόνας >=60-300"   
Θύρα VGA >=1   
Θύρα HDMI >=2   
Θύρα Audio >=1   
Ηχείο >=2watt   
Τηλεχειρισμός Ναι   
Εγγύηση >=36 μήνες ή 3.000 ώρες (όποιο Περιλαμβάνει και τη  
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συμβεί πρώτο) λάμπα. 
 

 Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
 
 
 
 
 
 (Υπογραφή/σφραγίδα) 
 



 

6.4. Παράρτημα Δ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

Οικονομική Προσφορά για το συνοπτικό διαγωνισμό: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ έτους 2019» 

της 11/3/2019 
όπως προκηρύχθηκε με την 3139/25-2-2019 περίληψη διακήρυξης 

(Στοιχεία επωνυμίας Οικονομικού Φορέα) 

ΑΑ Είδος 
Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή τεμαχίου 
χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24% 

Τιμή τεμαχίου 
με ΦΠΑ 

Μερικό 
κόστος 

1 Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  τεμάχιο 3   0 0 0 
2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Α  τεμάχιο 3   0 0 0 
3 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Β τεμάχιο 3   0 0 0 
4 Επιτραπέζιος ΗΥ τύπου Γ (ανακατασκευής) τεμάχιο 26   0 0 0 
5 Επιτραπέζιος ΗΥ τύπου Δ (νέος) τεμάχιο 5   0 0 0 
6 Οθόνη ΗΥ 21'' τεμάχιο 39   0 0 0 
7 Οθόνη ΗΥ 24'' τεμάχιο 7   0 0 0 
8 Ποντίκι τεμάχιο 22   0 0 0 
9 Πληκτρολόγιο τεμάχιο 5   0 0 0 

10 Φωτοτυπικό μηχάνημα Α3 τεμάχιο 2   0 0 0 
11 Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή τεμάχιο 13   0 0 0 
12 Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή τεμάχιο 6   0 0 0 
13 Σκληρός δίσκος SSD τεμάχιο 1   0 0 0 
14 Εξωτερικός σκληρός δίσκος τεμάχιο 2   0 0 0 
15 Ζεύγος ηχεία τεμάχιο 6   0 0 0 
16 Μπαταρίες τεμάχιο 58   0 0 0 
17 Βιντεοπροβολέας τεμάχιο 1   0 0 0 
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