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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                                                          
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 29100 Ζάκυνθος  
Πληροφορίες: Δημ.Βερτζάγιας  

Τηλέφωνο: 26953 60343    
ΦΑΞ: 26453 60329  

e-mail: vertzagias@pin.gov.gr  
 

 
 
 
 
Ζάκυνθος   13/3/2019  
 
Αρ.Πρωτ.: οικ  21313/4165 

 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την 
προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Ζακύνθου, έτους 
2019».  
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Ζακύνθου 
 
ΕΙΔΟΣ: Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Ζακύνθου, 
έτους 2019. 
 
CPV: 30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα  
          30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     35.270,16  € Ευρώ χωρίς  ΦΠΑ / 43.735,00  € Ευρώ με ΦΠΑ 24% 
 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισμός Π.Ε. Ζακύνθου 2019 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

03.073 1723.00.001 28.000,00 € 

03.073 1713.00.001 9.000,00 € 

03.291 1723.00.001 2.000,00 € 

03.291 1713.00.001 2.000,00 € 

03.292 1723.00.001 2.000,00 € 

03.292 1713.00.001 1.000,00 € 

 
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. 
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Η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 

Έχοντας υπόψη : 

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει 

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

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999). 

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

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

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

σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 

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

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 

(ΦΕΚ 14/Α/2.2-2012), το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) και το 

άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013). 

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

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

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

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

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

τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005. 

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

σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

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

από τους διατάκτες». 

11. Την υπ΄αριθμ  216-22/2018 ΑΔΑ ΩΦΧΠ7ΛΕ-0ΑΣ απόφαση  του Περιφερειακού 

Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΠΙΝ έτους 

2019 που περιλαμβάνει α) Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019  της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β) Τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων για το έτος 2019. 

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

13. Το υπ΄αριθ.13015/2525/14-2-2019 έγγραφο του τμήματος πληροφορικής και 

εξυπηρέτησης του Πολίτη της ΠΕ Ζακύνθου για την κάλυψη αναγκών  της Π.Ε. 

Ζακύνθου σε τεχνολογικό εξοπλισμό. 

14. Την αριθμ. 41-02/16-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και 
αξιολόγησης προσφορών για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2019. 

15. Την αριθμ. 41-02/16-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων περί Συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής υλικών και εργασιών Π.Ε. 

Ζακύνθου για το έτος 2019. 

16. Την υπ΄αριθ.106-06/13-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων « Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου». 

17. Τις υπ΄αριθ. 14835/2881/20-2-2019,14834/2880/20-2-2019,14829/2876/20-2-

2019,14831/2878/20-2-20,1914833/2879/20-2-2019 αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης. 

18. Τα πρωτογενή αιτήματα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
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με μοναδικούς αριθμούς ΑΔΑΜ 19REQ004507054, 19REQ004505552, 

19REQ004506374,19REQ004507196,19REQ004506897,19REQ004506618 τα οποία 

εγκρίθηκαν με τα αριθμ. 19REQ004507365 , 19REQ004507401, 19REQ004507313, 

19REQ4507272,19REQ004509293,19REQ004509259 αιτήματα. 

 

19.  Την υπ' αριθ.149-07/20-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, «Έγκριση των όρων διακήρυξης του Συνοπτικού Ανοικτού 

Δημόσιου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 

αναδόχου προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου για το 

έτος 2019 προϋπολογισμού 43.735,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 

 

20. Την υπ΄αριθ. 198-10/06-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Διόρθωση 

της υπ. αριθμ. 149-07/20-02-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 

τις τεχνικές προδιαγραφές Συνοπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας τεχνικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2019 προϋπολογισμού 

43.735,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την προμήθεια τεχνικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες της Π.Ε Ζακύνθου έτους 2019, προϋπολογισμού 

43.735,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

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

στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-Ε. 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί: 

• Στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.E ΖΑΚΥΝΘΟΥ. 

• Στην ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (www.pin.gov.gr). 

• Στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί: 

• Στην ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (www.pin.gov.gr). 

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

• Στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ» 
Οι προσφορές των υποψηφίων θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής 

Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο - 29100 Ζάκυνθος (1ος όροφος), έως και την 29-3-2019 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. 

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

παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

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

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

αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 
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Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες του 

διαγωνισμού. Μετά την αξιολόγηση θα αναδειχθεί ανεξάρτητος μειοδότης ανά ομάδα. 

Μειοδότης δύναται να αναδειχθεί ο ίδιος και για περισσότερες από μία ομάδα. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους της  
Π.Ε Ζακύνθου, η οποία ορίστηκε με την υπ΄αριθ.41-02/16-01-2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

Διονύσιος Στραβοράβδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα υπό προμήθεια υλικά. Περισσότερες λεπτομέρειες γι' 

αυτά δίδονται στο Παράρτημα Β - Τεχνικές Προδιαγραφές. 

ΟΜΑΔΑ Α 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

   

1 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ i5 TΕΜΑΧΙΑ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) 
Ο παραπάνω εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να αντικατασταθούν ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές λόγω παλαιότητας των Διευθύνσεων της ΠΕ Ζακύνθου 

   

2 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ i7 TΕΜΑΧΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 
Ο παραπάνω εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να αντικατασταθούν ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές λόγω παλαιότητας στις Τεχνικές Υπηρεσίες της ΠΕ Ζακύνθου 

   

3 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - 
SERVER 

TΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) 

Ο παραπάνω εξοπλισμός κρίνεται διότι ο προηγούμενος βγήκες εκτός λειτουργίας που λόγω 
παλαιότητας δεν μπορεί να επισκευαστεί. 

   

4 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΦΟΡΗΤΌΣ 

TΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) 

Ο παραπάνω εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να αντικατασταθεί ο παλαιότερος 
ο οποίος χρησιμοποιείται σε εκδηλώσεις και παρουσιάσεις για σύνδεση με βιντεοπροβολέα 
κλπ. 

   

5 
ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ TΕΜΑΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) 
Ο παραπάνω εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος, προκειμένου να αντικατασταθούν οι οθόνες 
των  ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών.  

   

6 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ TΕΜΑΧΙΑ ENNEA (9) 
Ο παραπάνω εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος για την προστασία από αυξομειώσεις της 
τάσης του ρεύματος δικτυακών συσκευών που θα συνδεθούν πάνω σε αυτόν.   

   

7 

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

TΕΜΑΧΙΑ (7) 

Ο παραπάνω εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος, προκειμένου να αντικατασταθούν οι οθόνες 
στην αίθουσα εξετάσεων της Δνσης Μεταφορών  

   

8 
NAS TΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) 
Ο παραπάνω εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος για την προστασία των δεδομένων της ΠΕ 
Ζακύνθου 
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ΟΜΑΔΑ Β 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
 

1 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ LASER TΕΜΑΧΙΑ ΕΠΤΑ  (7) 
Ο παραπάνω εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών σε 
εκτυπωτές,  καθώς έχει παρέλθει το όριο εκτυπώσεων (κύκλος ζωής) και είναι πολύ μεγάλο το 
κόστος συντήρησής τους. 

   

2 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ LASER TΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) 
Ο παραπάνω εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών σε 
εκτυπωτές,  καθώς έχει παρέλθει το όριο εκτυπώσεων (κύκλος ζωής) και είναι πολύ μεγάλο το 
κόστος συντήρησής τους. 

   

3 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3/Α4 TΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) 
Ο παραπάνω εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών σε 
φωτοτυπικό καθώς έχει παρέλθει το όριο εκτυπώσεων (κύκλος ζωής) και είναι πολύ μεγάλο το 
κόστος συντήρησής του όπως επίσης και δυσεύρετα τα ανταλλακτικά τους. 

   

4 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4/Α5 TΕΜΑΧΙΟ ΔΥΟ (2) 
Ο παραπάνω εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών σε 
φωτοτυπικό καθώς έχει παρέλθει το όριο εκτυπώσεων (κύκλος ζωής) και είναι πολύ μεγάλο το 
κόστος συντήρησής του όπως επίσης και δυσεύρετα τα ανταλλακτικά τους. 

 

Tα αναγραφόμενα είδη πρέπει να είναι καινούρια (όχι ανακατασκευασμένα) και νέα 
μοντέλα με πρώτη ημερομηνία παραγωγής από το 2016 και έπειτα.      
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους 

τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή: 

Α) από την ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (www.pin.gov.gr) στην ενότητα  

Διακηρύξεις / Προκηρύξεις) και την οποία θα πρέπει να παρακολουθούν οι υποψήφιοι, 

ώστε να καθίστανται εγκαίρως ενήμεροι για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινήσεις. 

Β) Από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην 

ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Ζακύνθου, Διοικητήριο, 29100 

Ζάκυνθος και vertzagias@pin.gov.gr , margari@pin.gov.gr . 

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

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

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της 

προκήρυξης http://www.pin.gov.gr, (στην ενότητα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί) το 

αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε 

περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα: 

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

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

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

Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α'139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

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

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

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

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

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

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

όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, στα «Δικαιολογητικά συμμετοχής» της 

παρούσας. 

Λόγοι αποκλεισμού: 

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

αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 

περιπτώσεις της παραγράφου (1.3.2) (παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Α'147)). 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν 

αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις 

της παραγράφου (1.3.3) (παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Α'147)). 

Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν 

στην ελληνική γλώσσα ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

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

 

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

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

περίπτωση αρμοδίους. 

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

με αντιπρόσωπο τους. 

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

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

οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
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κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε 

σφραγισμένο φάκελο, που παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Αξιολόγησης, τα εξής 

έγγραφα και δικαιολογητικά: 

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

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

οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 

1 & 2 του άρθ. 73 του ν. 4412/16 ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 

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

της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Το 

παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ. 

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

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

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής). 

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

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

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

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

να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία. 

(Ε) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του προσφέροντος ή του 

υποψήφιου νομικού προσώπου. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και 

εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, 

προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 

νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 

εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

(ΣΤ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

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

Διακήρυξη. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται 

ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το 

νόμιμο εκπρόσωπό τους. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Τμήμα Προμηθειών 

της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, 29100 Ζάκυνθος) με οποιονδήποτε 

τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι 

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

από την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με 

οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη Διακήρυξη, 

προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 

προαναφερόμενη διαδικασία. 

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 

περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. Τεχνική και 

οικονομική προσφορά υποβάλλονται ανά ομάδα. Προσφορές που αφορούν 

μεμονωμένα υλικά θεωρούνται άκυρες. 

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

τρεις ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους: α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι πρέπει απαραίτητα να 

φέρουν:  

Επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζομένου 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Π. Ε. Ζακύνθου, Τμήμα Προμηθειών 

Διεύθυνση: Διοικητήριο, ΤΚ 29100, Τηλέφωνο: 2695360337,2695360343. 

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Ημερομηνία διαγωνισμού:…../…../………. 

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

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι 

είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 180 ημέρες 
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από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 

4412/2016. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει, πριν την λήξη του χρόνου των 180 ημερών, 

παράταση του χρόνου λήξης ισχύος για επιπλέον 180 ημέρες. 

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

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

υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές 

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

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 

Προσφορές υποβάλλονται ανά ομάδα του διαγωνισμού, θα αναγράφεται δε στην 

προσφορά ολογράφως και αριθμητικώς, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη και δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες ανά ομάδα. Στην τιμή 

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

το Φ.Π.Α. 

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για 

μια μόνο ή και περισσότερες ομάδες του διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης θα αναδειχθεί μειοδότης ανά ομάδα ανεξάρτητα. Μειοδότης δύναται να 

αναδειχθεί ο ίδιος και για περισσότερες από μία ομάδα. 

Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

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

ακριβώς με τις ζητούμενες από την παρούσα Διακήρυξη ποσότητες, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας / 

αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την 29-3-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ 

στο Διοικητήριο της Π.Ε. Ζακύνθου (Τμήμα Προμηθειών - 1ος όροφος). Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί 

κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών, μπορούν να αποσφραγιστούν την ημέρα 
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του διαγωνισμού κατά την κρίση της Επιτροπής (άρθρο 117, του ν. 4412/16). 

 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από το Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται σε αυτό το στάδιο, αλλά μονογράφονται 

από την Επιτροπή. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ανά τμήμα 

του διαγωνισμού, και συντάσσει σχετικό πρακτικό για την απόρριψη ή αποδοχή, κατά 

περίπτωση, των τεχνικών προσφορών. 

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

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

φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

Επιτροπή, είτε αποσφραγίζονται, και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και σύνταξη 

πρακτικού. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 

στάδια, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα αναδειχθεί μειοδότης ανά τμήμα ανεξάρτητα. 

Μειοδότης δύναται να αναδειχθεί ο ίδιος και για περισσότερα από ένα τμήματα. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

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

εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν 

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

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 

υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις που επιτρέπονται περιγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 102, παρ. 2, του Ν. 4412/16. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν 

επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, 

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

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

να γίνει η κατακύρωση, θα ειδοποιηθούν εγγράφως να υποβάλλουν εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης. 

Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

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

προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο διάστημα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ή αν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16, τότε ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά. Εφόσον από των έλεγχο των δικαιολογητικών αποκλειστούν όλοι οι 

προσφέροντες, τότε η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 

Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το 

αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να 

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

εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Ενστάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Προμηθειών των Π. Ε. Ζακύνθου, για 

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

Ν.4412/2016 (Α'147). 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία 

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

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

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

υποβολής προσφορών. 

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

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 

την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 

πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, 

θα διέπονται, δε, από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορούν να περιέχουν όρους αντίθετους 

προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

Σε αυτή ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και την εκτέλεση του 
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έργου, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Το 

κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. Υπόδειγμα Σύμβασης με τα βασικά της στοιχεία 

επισυνάπτεται στην παρούσα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

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

εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

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

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

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

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του 

άρθρου 106 του ν. 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

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

και εργασιών Π. Ε. Ζακύνθου για το έτος 2019, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 41-02/16-

01-2019,( ΑΔΑ: ΨΗΟΥ7ΛΕ-Υ98) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/16. Η 

παραλαβή μπορεί να λάβει χώρα, κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα Πληροφορικής, 

συνολικά ή τμηματικά.
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Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 

4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α), και του άρθρου 200 του ν. 4412/16 υπό την προϋπόθεση της 

προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο 

δικαιολογητικών. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. Για την 

πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται τα δικαιολογητικά: 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

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

208. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

- Τιμολόγιο του προμηθευτή  

- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Οι προβλεπόμενες κρατήσεις εκ του νόμου βαρύνουν τον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 

Ο ανάδοχος του έργου και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 

φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά της ισχύος της 

Σύμβασης. 

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

Δικαστήρια Ζακύνθου, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε 

δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

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

μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, 

σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 

συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 

διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΛΙΣΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 
ΟΜΑΔΑ Α 

 
Α.Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ i5 ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) 

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ i7 ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - SERVER ΕΝΑ (1) 

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΌΣ ΕΝΑ (1) 

5 ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) 

6 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ENNEA (9) 

7 ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΤΑ (7) 

8 NAS ΕΝΑ (1) 
 

ΟΜΑΔΑ Β 
Α.Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ LASER ΕΠΤΑ (7) 

2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ LASER ΕΝΑ (1) 

3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3/Α4 ΠΕΝΤΕ (5) 

4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4/Α5 ΔΥΟ (2) 
 

Tα αναγραφόμενα είδη πρέπει να είναι καινούρια (όχι ανακατασκευασμένα) και νέα μοντέλα 

με πρώτη ημερομηνία παραγωγής από το 2016 και έπειτα.      

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2019. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ. - ΕΔΡΑ ΚΛΠ) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ  

ΠΟΛΗ  

Τ.Κ.  

ΑΦΜ  

Δ.Ο.Υ.  

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
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Για κάθε ένα από τα ζητούμενα είδη να συμπληρωθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο οι 

στήλες των Πινάκων Τεχνικής Προσφοράς, για τις ομάδες για τις οποίες επιθυμεί να δώσει 

προσφορά. Στην ΑΠΑΝΤΗΣΗ μπορεί να γραφεί ΝΑΙ/ΟΧΙ (αν πληρείται ή όχι η απαίτηση) ή 

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

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ να αναφερθεί η αντίστοιχη παραπομπή, όπου χρειάζεται. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

ΟΜΑΔΑ Α 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ i5 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ 
ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ. MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 

Τύπου i5  Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Ή 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ 
Διπύρηνος (ή με 
περισσότερους πυρήνες) 
επεξεργαστής, με ταχύτητα 
χρονισμού ≥ 3Ghz και Cache 
memory ≥ 6Mb 

  

2 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ  500GB (Ή 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ)   

  

3 ΜΝΗΜΗ RAM 4GB (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)    

4 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ NAI (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 1GBPS)   

5 ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ DVDRW    

6 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΡΩΝ 
USB 

6  (Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  )   

7 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ MICROSOFT 
WINDOWS 10 PROFESSIONAL 
(X64) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ  

  

8 ΕΓΓΥΗΣΗ 
1 ΕΤΟΣ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) , ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
ΤΥΠΟΣ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & 
ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ  

  

2 ΣΥΝΔΕΣΗ USB   

3 ΧΡΩΜΑ  ΜΑΥΡΟ   

4 
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

1,5 μ. 
  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ 
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΟΠΤΙΚΟ 2 
ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΟ  
ΚΥΛΙΣΗΣ 

  

2 ΣΥΝΔΕΣΗ USB   

3 ΧΡΩΜΑ  ΜΑΥΡΟ   

4 
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

1,5 μ. 
  

 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ i7 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ 
ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ. MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 

Τύπου i7  Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Ή 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ 
Τετραπύρηνος (ή με 
περισσότερους πυρήνες) 
 επεξεργαστής, με ταχύτητα 
χρονισμού ≥ 3,4Ghz και Cache 
memory ≥ 8Mb  

  

2 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ  1ΤB (Ή 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ)   

  

3 ΜΝΗΜΗ RAM 8GB (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)    

4 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ NAI (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 1GBPS)    

5 ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ DVDRW    

6 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΡΩΝ 
USB 

6  (Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  )   

7 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ MICROSOFT 
WINDOWS 10 PROFESSIONAL 
(X64) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ  
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8 ΕΓΓΥΗΣΗ 
1 ΕΤΟΣ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) , ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
ΤΥΠΟΣ 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & 
ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

  

2 ΣΥΝΔΕΣΗ USB   

3 ΧΡΩΜΑ  ΜΑΥΡΟ   

4 
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
1,5 μ. 

  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ 
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΟΠΤΙΚΟ 2 
ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΚΥΛΙΣΗΣ 

  

2 ΣΥΝΔΕΣΗ USB   

3 ΧΡΩΜΑ  ΜΑΥΡΟ   

4 
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
1,5 μ. 

  

 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ SERVER ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ, 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ. MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 ESSENTIALS  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 

XEON E3-1220 v6 Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ 
Τετραπύρηνος (ή με 
περισσότερους πυρήνες) 
 επεξεργαστής, με ταχύτητα 
χρονισμού ≥ 3Ghz και Cache 
memory ≥ 8Mb 

  

2 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
2 HDD 300GB SAS  (Ή 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟI)   

  

3 ΜΝΗΜΗ RAM 8GB (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)    

4 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
PCI-E 4GB RAM (Ή 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 

  

5 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ NAI (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 1GBPS)    

6 ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ DVDRW    

7 RAID CONTROLLER 
PERC H730 1 GB (Η’ 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) 

  

8 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΡΩΝ 
USB 

6  (Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  )   
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9 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ MICROSOFT 
WINDOWS SERVER 2016 
ESSENTIALS 

  

10 ΕΓΓΥΗΣΗ 
5 ΕΤΗ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) , ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
ΤΥΠΟΣ 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & 
ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

  

2 ΣΥΝΔΕΣΗ USB   

3 ΧΡΩΜΑ  ΜΑΥΡΟ   

4 
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
1,5 μ. 

  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΟΠΤΙΚΟ 2 
ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΟ  

ΚΥΛΙΣΗΣ 

  

2 ΣΥΝΔΕΣΗ USB   

3 ΧΡΩΜΑ  ΜΑΥΡΟ   

4 
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
1,5 μ. 

  

 
 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. MICROSOFT 
WINDOWS 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ LAPTOP   

2 ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
INTEL CORE i7  Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Ή 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ 

  

3 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 

1.80 GHz (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 

  

4 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ 256 GB (Ή 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ)  

  

5 ΜΝΗΜΗ RAM 8GB DDR4 (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)    

6 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
RADEON 520 (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 
Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 

  

7 ΟΘΟΝΗ ΜΕΓΕΘΟΣ 15.6   

8 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1920 x 1080   

9 ΟΘΟΝΗ ΤΥΠΟΣ LED   

10 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NAI   
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11 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ    

12 BLUETOOTH ΝΑΙ   

13 ΚΑΜΕΡΑ ΝΑΙ   

14 ΗΧΕΙΑ ΝΑΙ   

15 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ MICROSOFT 
WINDOWS 10 HOME (X64) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ  Ή 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ 

  

16 ΕΓΓΥΗΣΗ 
1  ΈΤΟΣ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) , 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

  

 
 

5.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 
24  ΙΝΤΣΩΝ  ΈΓΧΡΩΜΗ (Ή 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)  LED ή LCD 

  

2 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1920Χ 1080 (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)   

3 ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 1000:1 (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)   

4 ΕΓΓΥΗΣΗ 
2 ΕΤΗ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

  

 
 

6. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ UPS 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ LINE 
INTERACTIVE 

  

2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 600VA/360W (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)   

3 ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220/230/240VAC   

4 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 18 ΛΕΠΤΑ  (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)   

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΠΡΙΖΩΝ 2  (Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ)   

6 ΤΥΠΟΣ ΜΠΡΙΖΩΝ SCHUKO   

7 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ USB   

8 
ΕΓΓΥΗΣΗ  

2 ΕΤΗ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
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7.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 
ΑΦΗΣ - 17 ΙΝΤΣΩΝ  ΈΓΧΡΩΜΗ 
(Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 

  

2 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1280 Χ 1024 (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)   

3 ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 250CD/ΤΜ. (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)   

4 ΕΙΣΟΔΟΙ D-SUB & USB   

5 ΕΓΓΥΗΣΗ 
2 ΕΤΗ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

  

 
 

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ NAS 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ   

2 ΧΩΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 x HDD 1TB   

3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ARM v7, ΔΙΠΥΡΙΝΟΣ, ≥ 1,1 Ghz   

4 MNHMH DDR3 1GB RAM   

5 ΔΙΕΠΑΦΗ GIGABIT RJ-45   

6 USB ΘΥΡΕΣ 1 x USB 3.0 & 1 x USB 2.0   

7 VPN support NAI   

8 ΕΓΓΥΗΣΗ 
2 ΕΤΗ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

  

 
ΟΜΑΔΑ Β 

 
1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΥ LASER A4 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
ΛΕΪΖΕΡ 

  

1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ   

1.2 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

ΕΩΣ 120.000 ΣΕΛ/ΜΗΜΑ 
  

1.3 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

ΕΩΣ 14.000 ΣΕΛ/ΜΗΜΑ 
  

1.4 ΚΑΣΕΤΑ ΜΑΥΡΟΥ ΤΟΝΕΡ 
ΜΕΧΡΙ 6.000 ΣΕΛΙΔΕΣ  
( Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ) 

  

1.5 ΜΝΗΜΗ 256 ΜΒ ( Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ )   
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1.6 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 800Mhz ( Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ )   

1.7 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
1XUSB 2.0, ΘΥΡΑ GIGABIT 
ETHERNET 

  

1.8 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

WINDOWS XP/ 7 ΚΑΙ  8  ΜΕ 
32/64 ΒΙΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
LINUX 

  

2 ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ     

2.1 ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ    

2.2 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

42 ΣΕΛ/ΛΕΠΤΟ Α4  ( Ή 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ) 

  

2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
1200Χ1200 DPI (Ή 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 

  

2.4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ   

2.5 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΠΛΗΣ 
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  

 18 ΣΕΛ/ΛΕΠΤΟ Α4  ( Ή 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ) 

  

2.6 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

2.7 ΕΙΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΙΟΥ 2   

2.8 ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 60 ΕΩΣ 120 gsm   

2.9 ΕΓΓΥΗΣΗ  
1 ΕΤΟΣ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) , 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

  

 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΓΧΡΩΜΟ LASER A4. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
ΛΕΪΖΕΡ 

  

1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ   

1.3 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

ΤΟ ΕΛΑΧ. 80.000 ΣΕΛ/ΜΗΜΑ 
  

1.4 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

ΤΟ ΕΛΑΧ. 10.000 ΣΕΛ/ΜΗΜΑ 
  

1.5 ΜΝΗΜΗ 512 ΜΒ ( Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ )   

1.6 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 800Mhz ( Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ )   

1.8 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 1XUSB 2.0, ΘΥΡΑ ETHERNET   

1.10 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

WINDOWS XP/ 7 ΚΑΙ  8  ΜΕ 
32/64 ΒΙΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
LINUX 
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2 ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ     

2.1 ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ    

2.2 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

33 ΣΕΛ/ΛΕΠΤΟ Α4  ( Ή 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ) 

  

2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 600Χ600 DPI (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)   

2.4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ   

3 ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ     

3.1 ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗ    

3.2 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

 33 ΣΕΛ/ΛΕΠΤΟ Α4  ( Ή 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ) 

  

3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
1200Χ1200 DPI (Ή 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 

  

3.4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ   

4 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

4.1 ΕΙΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΙΟΥ 2   

4.2 
ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

60 ΕΩΣ 218 gsm 
  

4.3 ΕΓΓΥΗΣΗ  
1 ΕΤΟΣ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) , 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

  

 
 

3.ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3/Α4 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΪΖΕΡ 

  

1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ, 
ΣΑΡΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

  

1.2 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

30 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ (A4 ΜΟΝΗ 
ΟΨΗ), 15 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ (A3 
ΜΟΝΗ ΟΨΗ), 18 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ 
(A4 ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ) 

  

1.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΖΕΡ   

1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 600Χ600 DPI (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)   

1.5 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ (ΣΤΑΝΤΑΡ)   

1.6 ΕΙΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΙΟΥ 

 1 ΣΥΡΤΑΡΙ 500 ΦΥΛΛΩΝ (ή 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ) 

 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ BYPASS 
100 ΦΥΛΛΩΝ  
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 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΕΩΣ 

1.7 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 

50Φ. Α4, Α4R, Α5, A5R 
25Φ. Α3 

  

1.8 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ 
ΧΑΡΤΙΟΥ 

100 ΦΥΛΛΑ (80G/M²) 
  

1.9 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ 
ΜΕΓΕΘΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ: A3, 
A4, A4R, A5R  

 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ BYPASS: 
A3, A4, A4R, A5R 

  

1.10 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΒΑΡΗ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΗ ΟΨΗ: 60 ΕΩΣ 
120G/M² 
ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ: 60 ΕΩΣ 120G/M² 

  

1.11 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

UFRII:  
1.WINDOWS SERVER 
2.WINDOWS SERVER 2003 
3.WINDORS VISTA 
4.WINDOWS SERVER 2008 
5.WINDOWS 7 
6.WINDOWS SERVER 2008 R2 
7.WINDOWS 8 
8.WINDOWS 8.1 
9.WINDOWS SERVER 2012 
10.WINDOWS SERVER 2012 
R2 
11.WINDOWS 10 
12.MAC OSX 
(ΤΡΕΧΟΥΣΑ  Η 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ) 
Ή 
PCL: 
1.WINDOWS SERVER 2003 
2.WINDOWS  VISTA 
3.WINDOWS  SERVER 2008 
4.WINDOWS 7 
5.WINDOWS SERVER 2008 R2 
6.WINDOWS 8 
7.WINDOWS 8.1 
8.WINDOWS SERVER 2012 
9.WINDOWS SERVER 2012R2 
10.WINDOWS 10 
11.MAC OSX 
(ΤΡΕΧΟΥΣΑ  Η 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ) 
Ή 
PS:  
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1.WINDOWS SERVER 2003 
2.WINDOWS  VISTA 
3.WINDOWS  SERVER 2008 
4.WINDOWS  7 
5.WINDOWS  SERVER 2008 R2 
6.WINDOWS 8 
7.WINDOWS 8.1 
8.WINDOWS SERVER 2012 
9.WINDOWS SERVER 2012R2 
10.WINDOWS 10 
11.MAC OSX  
(ΤΡΕΧΟΥΣΑ  Η 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ) 

2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ    

2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 600Χ600 DPI (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)   

2.2 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 

ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

  

2.3 ΖΟΥΜ 

ΖΟΥΜ: 25-400% ΣΕ ΒΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ 1% 
ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ: 25%, 
50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 
400% 

  

2.4 ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΈΩΣ 999 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ   

3 ΣΑΡΩΣΗ    

3.1 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ 
ΜΕΓΕΘΗ ΥΛΙΚΩΝ 

A3, A4, A4R, A5R 
  

3.2 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΒΑΡΗ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΑΡΩΣΗ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ: 50 
ΕΩΣ 105G/M²  
ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ: 64 
ΕΩΣ 105G/M²  

  

3.3 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΣΑΡΩΣΗΣ 

Α&Μ ΣΑΡΩΣΗ: 
 600DPI X 600DPI  
ΈΓΧΡΩΜΗ ΣΑΡΩΣΗ:  
600DPI X 600DPI  

  

3.4 ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
2-ΟΨΕΙΣ ΣΕ 2-ΟΨΕΙΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΑ) 

  

3.5 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 
Α&Μ, 25 ΕΙΚ./ΛΕΠΤΟ  
ΧΡΩΜΑ, 13 ΕΙΚ./ΛΕΠΤΟ 

  

3.6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΑΡΩΣΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΡΩΣΗΣ: Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΈΓΧΡΩΜΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ 
ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. 
ΛΗΨΗ ΣΑΡΩΣΗΣ: ΛΗΨΗ 

  

19PROC004608611 2019-03-14



26 

 

ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ TWAIN/WIA. 

3.7 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΗΨΗΣ 
ΣΑΡΩΣΗΣ 

ΛΗΨΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
TWAIN/WIA 
WINDOWS VISTA/WINDOWS 
7/WINDOWS 8/WINDOWS 8.1 
MAC SCAN (TWAIN ΜΟΝΟ) 
MAC OS X 10.5.8 Η ΝΕΟΤΕΡΗ 
ΕΚΔΟΣΗ 

  

4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ    

4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 300DPI X 300DPI   

4.2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 
E-MAIL, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (SMB, 
FTP) 

  

4.3 ΜΟΡΦΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 

SMB/FTP: JPEG, TIFF, PDF, PDF 
ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ, PDF ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
E-MAIL: PDF, PDF ΜΕ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗ, PDF ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

  

5 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

5.1 ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ USB 1.0, 2.0 (host)   

5.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ethernet   

5.3 ΜΝΗΜΗ 512MB (RAM)   

5.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 400MHz   

5.5 ΕΓΓΥΗΣΗ  
1 ΕΤΟΣ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) , 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

  

 
4.ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4/Α5 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΪΖΕΡ 

  

1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ, 
ΣΑΡΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

  

1.2 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

35 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ (A4 ΜΟΝΗ 
ΟΨΗ), 15 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ (A5 
ΜΟΝΗ ΟΨΗ), 18 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ 
(A4 ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ) 

  

1.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΖΕΡ   

1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 600DPI X 600DPI   
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1.5 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ (ΣΤΑΝΤΑΡ)   

1.6 ΆΜΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤΙΚ 
ΜΝΗΜΗΣ USB / 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ 
ΑΡΧΕΙΩΝ: JPEG, TIFF, PDF 

  

1.7 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 
INTERNET 

ΝΑΙ  
  

1.8 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 
(ΣΤΑΝΤΑΡ) 

 ΣΥΡΤΑΡΙ 500 ΦΥΛΛΩΝ  (ή 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ) 

 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΕΩΣ ΔΙΣΚΟΣ 

 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  

  

1.9 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ 
ΧΑΡΤΙΟΥ 

100 ΦΥΛΛΑ (80G/M²) 
  

1.10 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΑΝΤΑΡ: ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, 
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 

  

1.11 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ 
ΜΕΓΕΘΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ: A4 
ΔΙΣΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ:  
ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΕΓΕΘΟΣ: A4, A5, 
B5, LETTER 

  

1.12 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

UFRII:  
1.WINDOWS SERVER 
2.WINDOWS SERVER 2003 
3.WINDORS VISTA 
4.WINDOWS SERVER 2008 
5.WINDOWS 7 
6.WINDOWS SERVER 2008 R2 
7.WINDOWS 8 
8.WINDOWS 8.1 
9.WINDOWS SERVER 2012 
10.WINDOWS SERVER 2012 
R2 
11.WINDOWS 10 
12.MAC OSX 
(ΤΡΕΧΟΥΣΑ  Η 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ) 
Ή 
PCL: 
1.WINDOWS SERVER 2003 
2.WINDOWS  VISTA 
3.WINDOWS  SERVER 2008 
4.WINDOWS 7 
5.WINDOWS SERVER 2008 R2 
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6.WINDOWS 8 
7.WINDOWS 8.1 
8.WINDOWS SERVER 2012 
9.WINDOWS SERVER 2012R2 
10.WINDOWS 10 
11.MAC OSX 
(ΤΡΕΧΟΥΣΑ  Η 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ) 
Ή 
PS:  
1.WINDOWS SERVER 2003 
2.WINDOWS  VISTA 
3.WINDOWS  SERVER 2008 
4.WINDOWS  7 
5.WINDOWS  SERVER 2008 R2 
6.WINDOWS 8 
7.WINDOWS 8.1 
8.WINDOWS SERVER 2012 
9.WINDOWS SERVER 2012R2 
10.WINDOWS 10 
11.MAC OSX  
(ΤΡΕΧΟΥΣΑ  Η 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ) 

2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ    

2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 600Χ600 DPI (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)   

2.2 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 

ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (1.2) 

  

2.3 ΖΟΥΜ 

ΖΟΥΜ: 25-400% ΣΕ ΒΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ 1% 
ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ: 25%, 
50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 
400% 

  

2.4 ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΈΩΣ 999 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ   

3 ΣΑΡΩΣΗ    

3.1 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ 
ΜΕΓΕΘΗ ΥΛΙΚΩΝ 

A4, B5, B6, LEGAL, LETTER 
  

3.2 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΒΑΡΗ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΑΡΩΣΗ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ: 60 
ΕΩΣ 100G/M² 
ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ: 60 
ΕΩΣ 100G/M²  

  

3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ 

Α&Μ ΣΑΡΩΣΗ: 300DPI X 
300DPI, 300DPI X 600DPI  
ΈΓΧΡΩΜΗ ΣΑΡΩΣΗ: 300DPI X 
300DPI, 300DPI X 600DPI 

  

3.4 ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 2-ΟΨΕΙΣ ΣΕ 2-ΟΨΕΙΣ   
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(ΑΥΤΟΜΑΤΑ) 

3.5 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 

Α&Μ, ΜΟΝΗ ΟΨΗ: 28 
ΕΙΚ./ΛΕΠΤΟ (A4, 300DPI X 
300DPI)· Α&Μ, ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ: 
10 ΕΙΚ./ΛΕΠΤΟ (A4, 300DPI X 
300DPI)  
ΧΡΩΜΑ, ΜΟΝΗ ΟΨΗ: 10 
ΕΙΚ./ΛΕΠΤΟ (A4, 300DPI X 
300DPI)· ΧΡΩΜΑ, ΔΙΠΛΗ 
ΟΨΗ: 6 ΕΙΚ./ΛΕΠΤΟ (A4, 
300DPI X 300DPI) 

  

3.6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΑΡΩΣΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΡΩΣΗΣ: Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΈΓΧΡΩΜΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ 
ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. 
ΛΗΨΗ ΣΑΡΩΣΗΣ: ΛΗΨΗ 
ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ TWAIN/WIA. 
ΣΑΡΩΣΗ ΣΕ ΣΤΙΚ ΜΝΗΜΗΣ 
USB: ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 

  

3.7 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΗΨΗΣ 
ΣΑΡΩΣΗΣ 

ΛΗΨΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
TWAIN/WIA 
WINDOWS VISTA/WINDOWS 
7/WINDOWS 8/WINDOWS 8.1 
MAC SCAN (TWAIN ΜΟΝΟ) 
MAC OS X 10.5.8 Η ΝΕΟΤΕΡΗ 
ΕΚΔΟΣΗ 

  

4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ    

4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 300DPI X 300DPI   

4.2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 
E-MAIL, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (SMB, 
FTP) 

  

4.3 ΜΟΡΦΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 

SMB/FTP: JPEG, TIFF, PDF, PDF 
ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ, PDF ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
E-MAIL: PDF, PDF ΜΕ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗ, PDF ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

  

5 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

5.1 ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

USB 2.0 HI-SPEED, 
1000BASET/100BASE-
TX/10BASE-T, 1 USB HOST 
(ΕΜΠΡΟΣ), 1 USB HOST 
(ΠΙΣΩ), 1 ΣΥΣΚΕΥΗ USB 

  

5.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
ETHERNET 
TCP/IP 
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*ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IPV4/IPV6 

5.3 ΜΝΗΜΗ 512MB (RAM)   

5.4 ΕΓΓΥΗΣΗ  
1 ΕΤΟΣ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) , 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19PROC004608611 2019-03-14



31 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2019. 

 

Προϋπολογισμός 43.735,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

 
ΟΜΑΔΑ Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.580,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
 
 

Α.Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ i5 

 
ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) 

  

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ i7 

 
ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 

  

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - SERVER 

 
ΕΝΑ (1) 

  

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΌΣ 

 
ΕΝΑ (1) 

  

5 ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 
ΔΩΔΕΚΑ (12) 

  

6 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΤΑΣΗΣ 

 
ENNEA (9) 

  

7 ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 
ΕΠΤΑ (7) 

  

8 NAS  ΕΝΑ (1)   

ΣΥΝΟΛΟ  

 

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ  

ΠΟΛΗ  

Τ.Κ.  

ΑΦΜ  

Δ.Ο.Υ.  

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
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ΟΜΑΔΑ Β. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.155,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
 
 

Α.Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ LASER 

 
ΕΠΤΑ (7) 

  

2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ 
LASER 

 
ΕΝΑ (1) 

  

3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3/Α4 

 
ΠΕΝΤΕ (5) 

  

4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4/Α5 

 
ΔΥΟ (2) 

  

ΣΥΝΟΛΟ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                    
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2019. 

Στη Ζάκυνθο σήμερα   ………………….2019 στο κατάστημα της Π.Ε. Ζακύνθου, Διοικητήριο 

– 29100 Ζάκυνθος,  αφενός η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 

(ΑΦΜ: 997913715, Α΄ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη 

κ. Γαλιατσάτο Θεόδωρο που θα καλείται εφεξής η «αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου 

……………………………….., που θα καλείται  εφεξής  «ανάδοχος» και εδρεύει στην οδό 

………………………. στην πόλη της …………………., με Α.Φ.Μ. …………………. και Δ.Ο.Υ. 

……………………..  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ' αριθ. …………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκαν i) η δαπάνη και διάθεση πίστωσης έως του 

ποσού των …………………… € για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις 

ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου, ii) η διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 

και iii) οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 

2. Τις υπ' αριθμ. ……………………….. αναλήψεις υποχρέωσης για την πραγματοποίηση 

των εν λόγω δαπανών & δέσμευσης των αναγκαίων πιστώσεων, σύμφωνα με το Π. 

Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.10) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

 Την υπ' αριθ …………………       απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία κατακυρώθηκε…………..  

3.  Την αριθμ. ………………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για το έτος 2019. 

4.  

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Β ΚΑΙ Γ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των (ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό των Π. Ε. Ζακύνθου της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2019, …………………………………………………………….. 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

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

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

συντομότερο δυνατό χρόνο από την εντολή παραγγελίας. Τόπος παράδοσης ορίζεται το 

κτήριο της ΠΕ Ζακύνθου , Διοικητήριο , 29100 Ζάκυνθος. Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει 

να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται από τη 

σχετική νομοθεσία. Σε άλλη περίπτωση θα κρίνονται απορριπτέα και ο προμηθευτής θα 

υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. 

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

2019, με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Τα υλικά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι καινούρια με πρώτη ημερομηνία 

παραγωγής από το 2016 και έπειτα, αμεταχείριστα, γνήσια και να φέρουν πιστοποιητικό CE 

όπου προβλέπεται.  

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

Στα πλαίσια της παρεχόμενης εγγύησης υποχρεούται να αντικαταστήσει χωρίς πρόσθετη 

δαπάνη για την Αναθέτουσα Αρχή, κάθε υλικό ή ανταλλακτικό που έχει υποστεί βλάβη, 

χωρίς να υπάρχει προφανής «εξωτερική αιτία» (βανδαλισμός, κακός χειρισμός, 

απρόβλεπτες καταστροφές, κλπ). Όλα τα υλικά θα πρέπει να εγκατασταθούν και να 

παραμετροποιηθούν κατάλληλα ώστε να ενταχθούν στο κεντρικό δίκτυο των ΗΥ της ΠΕ 

Ζακύνθου ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο τεχνολογικό εξοπλισμό , 

σύμφωνα πάντα μετά από υπόδειξη του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕ Ζακύνθου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη 

σύμβαση όταν προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας. Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον 

προμηθευτή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του συμβάντος ανωτέρας βίας. 

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

ΠΕ Ζακύνθου , σε περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα 

εκτός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΠΕ Ζακύνθου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει 

ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου στην οποία αφορά η 

παρούσα Διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών 

διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του/των ανάδοχου/αναδόχων θα γίνεται από την  Π.Ε Ζακύνθου μετά την 

υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α), 

και του άρθρου 200 του ν. 4412/16 υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης 

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

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

των υλικών.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
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 Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, για προμήθεια 

ανταλλακτικών. 

 Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

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

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

Νήσων. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον  Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικ. Έτους 2019. 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

03.073 1723.00.001 28.000,00 € 

03.073 1713.00.001 9.000,00 € 

03.291 1723.00.001 2.000,00 € 

03.291 1713.00.001 2.000,00 € 

03.292 1723.00.001 2.000,00 € 

03.292 1713.00.001 1.000,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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

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

τα δικαστήρια Ζακύνθου.. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, 

διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

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

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

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Για την Εταιρεία 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 5008 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΖΑΚΥΝΘΟΣ -29100 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Βερτζάγιας Δημήτριος 
- Τηλέφωνο:2695360343 
- Ηλ. ταχυδρομείο: vertzagias@pin.gov.gr 
-Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) www.pin.gov.gr 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019. 

30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα ,30213000-5 
Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  προμήθειες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :  
 ΟΜΑΔΑ A’ – Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,Οθόνες ηλεκτρονικών 
υπολογιστών,Σταθεροποιητές Τάσης, Οθόνες Αφής ηλεκτρονικών υπολογιστών, Nas 
 ΟΜΑΔΑ Β΄-Εκτυπωτές,Φωτοτυπικά Μηχανήματα 
 
 

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

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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

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

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

Τμήματα Απάντηση: 

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

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

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

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

[……] 

 

          Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

οικονομικός φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 
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131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

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

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

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
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): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

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

 

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 ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

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

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

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

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

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 
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 σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
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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;  

 

 
Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

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

Απάντηση: 

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

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

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

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος 
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 
 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
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του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον τομέα και 
για τον αριθμό ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και 
η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 
εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

[……..........] 
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στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει 
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομ
ηνίες 

παραλήπ
τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 
ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [....……] 
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εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, 
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει 
να ανταποκρίνονται σε κάποιον 
ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
: 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
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διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

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

 

                     

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

σκοπούς.  

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

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

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

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

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

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

ατόμων. 

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

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

19PROC004608611 2019-03-14



18 

 

                                                                    

vii  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.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

xi 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). 

xii 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. 

xiii 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. 

xiv 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”. 

xv 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.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xx 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)  

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

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

xxii 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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

xxxiii 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. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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