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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Επωνυμία ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ/Ρ.Ε. ΗΑΚΥΝΘΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Διοικθτιριο  

Ρόλθ Ηάκυνκοσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 29100 

Τθλζφωνο 26953 60379, 26953 60343 

Φαξ  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  voultsou@pin.gov.gr  vertzagias@pin.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Αγ. Βοφλτςου ,Βερτηάγιασ Δθμιτριοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://pin.gov.gr/ 

 

Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων, μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι θ οποία ανικει ςτο 
Δθμόςιο Τομζα (υποτομζασ ΟΤΑ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 του 
Ν.4270/2014 (ΟΤΑ β’ βακμοφ). 

 

Δραςτηριότητεσ Αναθζτουςασ Αρχήσ 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. Εφαρμοςτζο εκνικό 
δίκαιο είναι το ελλθνικό. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ :https://pin.gov.gr/ 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα είναι δθμόςιοσ θλεκτρονικόσ και κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 
του ν. 4412/16. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ παρατίκενται ςτο άρκρο 2.4 «Κατάρτιςθ – Ρεριεχόμενο 
Ρροςφορϊν» τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ. 

Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων. 

Θ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Ρεριφζρειασ 
Ιονίων Νιςων και ειδικότερα τθσ ΣΑΕΡ 322/6 («CREATIVE@HUBS, ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ, GRIT 2014-
20» με ΚΕ 2019ΕΡ32260006). 

mailto:voultsou@pin.gov.gr
https://pin.gov.gr/
https://pin.gov.gr/
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Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται στην Πράξη «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBs», 
θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Συνεργαςίασ «Interreg V-A Ελλάδα Ιταλία2014-2020» και ζχει λάβει 
κωδικό MIS 5041432. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται κατά 85% από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ ανάπτυξθσ - ΕΤΡΑ) και κατά 15% από εκνικοφσ πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ιταλίασ ςτο 
πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Ζργου «CREATIVE@HUBS». 
Συγκεκριμζνα, ο εξοπλιςμόσ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ του Ραραδοτζου 3.3.1 «Εξοπλιςμόσ» του 
ΡΕ 3 «Δθμιουργικζσ Βιομθχανίεσ και Συνεργατικοί Χϊροι Δικτφωςθσ» και ςυγκεκριμζνα για τθ δθμιουργία 
ςτοφντιο θχογράφθςθσ ςτθ Ηάκυνκο. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

ΤΜΘΜΑ  ΕΙΔΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

ΤΜΘΜΑ 1 Θχθτικόσ εξοπλιςμόσ, εξοπλιςμόσ 
καταγραφισ, επεξεργαςίασ και 
μετεγγραφισ ιχου, εξοπλιςμόσ 
ακουςτικισ βελτίωςθσ 

32330000-5   Συςκευζσ για τθν εγγραφι και 
αναπαραγωγι ιχου και εικόνασ 

32331000-2   Συςτιματα περιςτροφισ δίςκων 
32331300-5   Συςκευζσ αναπαραγωγισ ιχου 
32331500-7   Συςκευζσ εγγραφισ 
32331600-8   Συςκευζσ αναπαραγωγισ αρχείων MP3 
32332000-9   Μαγνθτόφωνα 
32332300-2   Συςκευζσ θχογράφθςθσ 
32340000-8   Μικρόφωνα και μεγάφωνα 
32342100-3   Ακουςτικά κεφαλισ 
32342200-4   Ακουςτικά αυτιϊν 
32342300-5   Μικρόφωνα και ςυγκροτιματα μεγαφϊνων 
32342400-6   Συςκευζσ ακουςτικισ 
32342410-9   Εξοπλιςμόσ ιχου 
32342411-6   Θχεία πολφ μικρϊν διαςτάςεων 
32342412-3   Θχεία 
32342420-2   Κονςόλα μείξθσ ιχου για ςτοφντιο 
32342430-5   Σφςτθμα ςυμπφκνωςθσ θχθτικϊν εγγραφϊν 
32343000-9   Ενιςχυτζσ 
48521000-6   Ρακζτα λογιςμικοφ ςυρραφισ (μοντάη)   

μουςικισ ι ιχου 
32353000-2   Εγγραφι ιχου 
45323000-7   Εργαςίεσ θχομόνωςθσ 
51313000-9   Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ιχου 
92370000-5   Υπθρεςίεσ τεχνικϊν ιχου 

ΤΜΘΜΑ 2 Μουςικά Πργανα 37300000-1   Μουςικά όργανα και μζρθ τουσ 
37315000-9   Μουςικά όργανα με θλεκτρικό ενιςχυτι 
37321000-4   Εξαρτιματα μουςικϊν οργάνων 
37321700-1   Βάςεισ ι αναλόγια μουςικϊν οργάνων 

TMHMA 3 Εξοπλιςμόσ Θ/Υ, Εξοπλιςμόσ Γραφείου 30200000-1   Εξοπλιςμόσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και 
προμικειεσ 
30213000-5   Ρροςωπικοί θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ 
30230000-0   Εξοπλιςμόσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 
30231000-7   Οκόνεσ και κονςόλεσ θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν 
30232110-8   Εκτυπωτζσ λζιηερ 
39100000-3   Ζπιπλα 
39110000-6   Κακίςματα, καρζκλεσ και ςυναφι μζρθ και 
εξαρτιματα 
39111000-3   Κακίςματα 
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39111100-4   Ρεριςτρεφόμενα κακίςματα 
39112000-0   Καρζκλεσ 
39121100-7   Γραφεία 
39122200-5   Βιβλιοκικεσ 
39130000-2   Ζπιπλα γραφείων 
39131000-9   άφια γραφείου 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 300.700,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:  242.500,00€, ΦΡΑ :  58.200,00€). 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα ακόλουκα τμιματα: 

ΤΜΘΜΑ 1: «ΘΧΘΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ, ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΑΦΘΣ ΘΧΟΥ, 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΘΣ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ» εκτιμϊμενθσ αξίασ 186.890,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 150.717,74€, ΦΡΑ: 36.172,26€). 

ΤΜΘΜΑ 2: «ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΓΑΝΑ» εκτιμϊμενθσ αξίασ 97.510,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 78.637,10€, ΦΡΑ: 18.872,90€) 

ΤΜΘΜΑ 3: «ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ Θ/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΑΦΕΙΟΥ» εκτιμϊμενθσ αξίασ 16.300,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 13.145,16€, ΦΡΑ: 3.154,84€) 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε α) για το ςφνολο των προκηρυχθζντων τμημάτων, είτε β) για κάθε ζνα 
τμήμα, αλλά για το ςφνολο των ειδϊν του κάθε τμήματοσ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει 
τιμήσ, ανά τμήμα. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)“Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, 
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με 
τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων 
Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν 
προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’,κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ 
εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ 
«ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με αρ. 
57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται. 

 Του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

 τθσ υπ’ αρ. 300488/ΥΔ1244/06-04-2016 (Β’ 1099) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Σφςτθμα διαχείριςθσ και 
ελζγχου των προγραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου «ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΔΑΦΙΚΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ»», όπωσ ιςχφει. 

 του εγχειρίδιου Εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

 τθσ εξειδίκευςθσ Οδθγιϊν για τισ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ των ζργων και τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν 
των Ρρογραμμάτων ΕΤΡΑ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ που ζχει δθμοςιεφςει θ Ειδικι Υπθρεςία 
Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία». 
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 τθσ με αρ. πρ. 302316/MA5964/23.11.2018, 5θσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι προτάςεων ςτρατθγικϊν 
ζργων ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

 του υπ’ αρικµ. Ρρωτ. 168-18/2019 αποςπάςματοσ πρακτικοφ του Ρεριφερειακοφ Συµβουλίου Ιονίων 
Νιςων για τθν 8θ Τροποποίθςθ του Ετιςιου Ρρογράμματοσ Δράςθσ 2019 ςτθν οποία περιλαμβάνεται και 
θ αποδοχι χρθματοδότθςθσ για το ζργο «CREATIVE@HUBS, ΟΡΣ 5041432, ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ, 
GRIT 2014-20».  

 τθσ υπ’ αρ.95203/23-9-19 Απόφαςθσ Υπουργοφ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ περί ζγκριςθσ ζνταξθσ ζργων 
ςτθν ΣΑΕΡ 322/6 του ΡΔΕ 2019. 

 του Ρ.Δ.Ε. τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και ειδικότερα τθ ΣΑΕΡ-322/6 ςτθν οποία ζχει περιλθφκεί το 
ανωτζρω ζργο με Κ.Α. 2019ΕΡ32260006 και προχπολογιςμό 700.000,00€. 

 Του Εγκεκριμζνου Τεχνικοφ Δελτίου (Application Form) τθσ Ρράξθσ «Holistic networking of creative 
industries via hubs - CREATIVE@HUBs»με ακρωνφμιο «CREATIVE@HUBs». 

 Τθσ Σφμβαςθσ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) τθσ Ρράξθσ «Holistic networking of creative industries 
via hubs - CREATIVE@HUBs» με ακρωνφμιο «CREATIVE@HUBs». 

 Του Σφμφωνου Εταιρικισ Συνεργαςίασ (Partnership Agreement) μεταξφ των Δικαιοφχων τθσ Ρράξθσ 
«Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBs» με ακρωνφμιο «CREATIVE@HUBs». 

 τθσ υπ’ αρ. 370-18/06-05-2020 (ΑΔΑ:ΨΞΑ47ΛΕ-ΒΝ3) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ 
Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων περί ςυγκρότθςθσ  τθσ Επιτροπϊν  για τισ ανάγκεσ του Ευρωπαϊκοφ 
Ρρογράμματοσ Εδαφικισ Συνεργαςίασ INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με ακρωνφμιο 
«CREATIVE@HUBs. 

 τθσ υπ’ αρ. 994-47/04-11-2020 ,ΑΔΑ 67ΚΥ7ΛΕ-6ΘΟ Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ 
Ιονίων Νιςων περί ζγκριςθσ των όρων τθσ παροφςασ. 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 29/12/2020 και ϊρα 11:00 μμ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , 
τθν 24/12/2020 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 3:30 μμ. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δημοςίευςη ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 24/11/2020 ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δημοςίευςη ςε εθνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν 
πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 100975 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): 
https://pin.gov.gr/ ςτισ 24/11/2020. 

Γ. Ζξοδα δημοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο/χουσ, επιμερίηοντασ τθ ςχετικι 
δαπάνθ ανά τμιμα, αναλογικά, και με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ (προχπολογιςκείςα) αξία κάκε τμιματοσ. Σε 
περίπτωςθ μθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει τθ 
ςχετικι δαπάνθ δθμοςίευςθσ που αναλογεί ςτα τμιματα αυτά.  
Σε περίπτωςθ άγονου διαγωνιςμοφ τα ζξοδα βαρφνουν τθν Ανακζτουςα Αρχι.  
 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://pin.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ  

2. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

4. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ιτοι 19-12-2020 και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο 
τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο, είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά 
νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ 

διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί 

ηο έγγπαθο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν 
να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 
του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, 
το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ 
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 

                                                           
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι 
επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. 
Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων. 
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απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με τα ςχετικά υποδείγματα του Ραραρτιματοσ IV. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ που ανζρχεται 
ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ανά τμιμα, ωσ εξισ: Εγγυθτικι για το Τμιμα 1: 3.014,35€ (Τρεισ 
χιλιάδεσ δεκατζςςερα ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτά), για το Τμιμα 2:1.572,74€ (Χίλια πεντακόςια 
εβδομιντα δφο ευρϊ και εβδομιντα τζςςερα λεπτά) και για το Τμιμα 3: 262,90€ (διακόςια εξιντα δφο ευρϊ 
και ενενιντα λεπτά). 

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ  εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των  προςφερομζνου/ων 
τμιματοσ/τμθμάτων. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 30-11-2021 άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ 
λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε 
ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 
ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ 
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 
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Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) η κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί 

με αμετάκλητη απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτη από την ημερομηνία τησ καταδίκησ με 

αμετάκλητη απόφαςη.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 
τουσ. 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκαθάριςησ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) η περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί με αμετάκλητη 
απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε τρία (3) ζτη από την ημερομηνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.4. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.5.Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που 
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. 
Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 
να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Κριτήρια Επιλογήσ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
Επιμελθτιριο.  

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Οι υποψιφιοι, είτε, ωσ μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ, είτε, ωσ μζλθ ζνωςθσ πρζπει να ζχουν χρθματοδοτικι 
ικανότθτα ανάλογθ των απαιτιςεων που κζτουν το μζγεκοσ, θ ποιότθτα και θ πολυπλοκότθτα τθσ 
δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ/ υπθρεςίασ.  

Ειδικότερα οι υποψιφιοι κα πρζπει να διακζτουν αποδεδειγμζνα μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) 
τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (ζτθ 2017, 2018, 2019) ίςο με το 100% του προχπολογιςμοφ του υπό 
ανάκεςθ Τμιματοσ του ζργου (χωρίσ ΦΡΑ). Συγκεκριμζνα, για το κάκε Τμιμα οι φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν: 

 Για το Τμιμα 1: 150.717,74 Ευρϊ  

 Για το Τμιμα 2: 78.637,10 Ευρϊ  

 Για το Τμιμα 3: 13.145,16 Ευρϊ  

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλλει προςφορά ςε περιςςότερα του ενόσ τμιματα, θ 
ανωτζρω υποχρζωςθ πρζπει να εκπλθρϊνεται ακροιςτικά για το ςφνολο των τμθμάτων που κα αφορά θ 
προςφορά. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιοφνται, 
πρζπει να είναι  ίςοσ με το 100% του προχπολογιςμοφ του Ζργου. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ, 
υποβάλλει Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα αυτϊν των τελευταίων τριϊν (3) προθγουμζνων του τρζχοντοσ 
ζτουσ διαχειριςτικϊν χριςεων (ζτθ 2017, 2018, 2019), ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ 
Ιςολογιςμϊν ι Διλωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ που δεν 
υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν.   

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ εταιρειϊν που υποβάλλει κοινι προςφορά, το ςυγκεκριμζνο κριτιριο να καλφπτεται 
μερικϊσ για κάκε ζνα μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ςτο ςφνολό τθσ, θ προςφορά τθσ ζνωςθσ 
καλφπτει εξ ολοκλιρου το κριτιριο αυτό. 
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να διακζτει τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ και τθν εμπειρία για να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. 

Για το λόγο αυτό ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει, για κάκε τμιμα που υποβάλλει προςφορά, 
περιγραφι ζργων που ζχει παράςχει ι παρζχει επί του παρόντοσ και από τισ οποίεσ κεμελιϊνεται θ εμπειρία 
του ςχετικά με το αντικείμενο του ζργου, με κφρια αναφορά ςε ζργα υλοποίθςθσ/αναβάκμιςθσ υποδομϊν 
πλθροφορικισ. 

Ειδικότερα, ο υποψιφιοσ (ι εφόςον πρόκειται για ζνωςθ ζνα τουλάχιςτον μζλοσ αυτισ) πρζπει να ζχει 
προβεί ςε εμπρόκεςμθ και προςικουςα ολοκλιρωςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ανάλογου ζργου εντόσ των 
τελευταίων τριϊν (3) ετϊν. 

Ωσ ανάλογο ζργο νοείται το ζργο που πλθροί ςωρευτικά τουσ παρακάτω όρουσ, δθλαδι: 

α) ζχει προχπολογιςμό που κατ’ ελάχιςτον ανζρχεται ςτο 100% του προχπολογιςμοφ του παρόντοσ ζργου 
(χωρίσ ΦΡΑ), και 

β) ζχει υπογραφεί θ ςχετικι ςφμβαςθ ι το ζργο ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν πριν 
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Ωσ θμερομθνία 
ολοκλιρωςθσ νοείται θ θμερομθνία τθσ βεβαίωςθσ παραλαβισ του ζργου. 

Ειδικότερα, για τθν υλοποίθςθ του Τμιματοσ 1: «ΘΧΘΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ, 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΑΦΘΣ ΘΧΟΥ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΘΣ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ» το αντικείμενο του ανάλογου 
ζργου αφορά τθν δθμιουργία ςτοφντιο θχογράφθςθσ. 

Επίςθσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι επίςθμοσ εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου των ειδϊν εξοπλιςμοφ ςτθν Ελλάδα και  να διακζτει τα αντίςτοιχα ζγγραφα – 
βεβαιϊςεισ που να το αποδεικνφουν. Είναι  επίςθσ  απαραίτθτο   να αποδεικνφεται  θ  ςυνεργαςία του  με 
Ρτυχιοφχο θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. 
Θ ζλλειψθ των παραπάνω προχποκζςεων ι θ μθ προςικουςα απόδειξι τουσ κακιςτά τθν προςφορά 
απαράδεκτθ. 
Επιπλζον, για τθν υλοποίθςθ του Τμιματοσ 1: «ΘΧΘΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ, 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΑΦΘΣ ΘΧΟΥ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΘΣ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ» του παρόντοσ ζργου, 
απαιτείται Ομάδα Ζργου θ οποία πρζπει να αποτελείται από άτομα που ζχουν ςωρευτικά εμπειρία ςε: 

1. Διαχείριςθ ζργων εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτοφντιο θχογράφθςθσ. 

2. Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ υπολογιςτϊν, εξοπλιςμοφ ςτοφντιο θχογράφθςθσ και 
περιφερειακϊν ςυςκευϊν. 

3. Τεχνικι υποςτιριξθ ςτοφντιο θχογράφθςθσ. 

4. Εγκατάςταςθ, προςαρμογι και παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ. 

Για τθν υλοποίθςθ του Τμιματοσ 2: «ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΓΑΝΑ» του παρόντοσ ζργου, απαιτείται Ομάδα Ζργου θ 
οποία πρζπει να αποτελείται από άτομα που ζχουν ςωρευτικά εμπειρία ςε: 

1. Ρρομικεια μουςικϊν οργάνων και αναλϊςιμων αυτϊν. 

2. Επιςκευι και ςυντιρθςθ μουςικϊν οργάνων. 

Για τθν υλοποίθςθ του Τμιματοσ 3: «ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣΘ/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΑΦΕΙΟΥ» του παρόντοσ ζργου, 
απαιτείται Ομάδα Ζργου  θ οποία πρζπει να αποτελείται από άτομα που ζχουν ςωρευτικά εμπειρία ςε: 

1. Ρρομικεια Θ/Υ και αναλϊςιμων αυτϊν. 

2. Επιςκευι και ςυντιρθςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

Δεδομζνου ότι τα ανωτζρω θα αποτελζςουν βαςικά κριτήρια επιλεξιμότητασ του υποψηφίου αναδόχου, 
θα πρζπει οι ςχετικζσ πληροφορίεσ να είναι όςο το δυνατόν πιο αναλυτικζσ και εμπεριςτατωμζνεσ. Σε 
περίπτωςθ που δεν τεκμθριϊνεται θ πλιρωςθ των ανωτζρω τεκμθρίων, θ προςφορά του υποψθφίου 
αναδόχου κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
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2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να 
εφαρμόηουν το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ 
τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι 
τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν/ κακθκόντων που αφοροφν ςτθν παροφςα γίνεται υποχρεωτικά από τον 
προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα VΙI, το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτην παροφςα Διακήρυξη, εφόςον ζχουν ςυνταχθεί ζωσ 
τρεισ (3) μήνεσ πριν από την υποβολή τουσ,  

 οι υπεφθυνεσ δηλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχθεί μετά την κοινοποίηςη τησ πρόςκληςησ για την 
υποβολή των δικαιολογητικϊν. Σημειϊνεται ότι δεν απαιτείται θεϊρηςη του γνηςίου τησ 
υπογραφήσ τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 





Σελίδα  20 

 

δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι 
το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο 
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. 
Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων. 

γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ 
και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό 
αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του 
ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ 
και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ)Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί 
ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που 
χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ 
του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν 
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
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Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

Επιςημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφοροφν ςτην απόδειξη τησ απαίτηςησ του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητασ για την άςκηςη επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοθεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ ημζρεσ πριν από την υποβολή τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) 
τελευταίων οικονομικϊν χριςεων πριν το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ 
υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ και δθμοςίευςθ τουσ. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν υποχρεοφται ςτθν 
ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, υπεφκυνθ διλωςθ περί του φψουσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια 
των τριϊν (3) τελευταίων χριςεων με αιτιολόγθςθ τθσ απαλλαγισ του από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ 
ιςολογιςμϊν (π.χ. μνεία νομικισ διάταξθσ κλπ.). Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε 
κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν για 
τα ζργα που επικαλοφνται αποδεικτικά καλισ εκτζλεςθσ αυτϊν (π.χ. πρακτικό οριςτικισ παραλαβισ, 
βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ), ςυνοδευόμενα από κατάλογο των εν λόγω ζργων ςτον οποίο κα αναφζρεται ο 
ανακζτων φορζασ, ο τίτλοσ του ζργου, θ διάρκεια υλοποίθςθσ, ο προχπολογιςμόσ, θ ςυνοπτικι περιγραφι 
του αντικειμζνου, ο τρόποσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου Αναδόχου ςτθν υλοποίθςθ του ζργου και το ςτοιχείο 
τεκμθρίωςθσ. Σε περίπτωςθ ζργων που υλοποιοφνται, προςκομίηεται θ ςφμβαςθ και τυχόν προςωρινά ι 
τμθματικά πρωτόκολλα καλισ εκτζλεςθσ και παραλαβισ. Ο πίνακασ ζργων εμπειρίασ κα ζχει τθν ακόλουκθ 
μορφι: 

Α/Α 
Αναθζτων 

Φορζασ 
Τίτλοσ 
Ζργου 

Σφντομη 
περιγραφή Ζργου 

Διάρκεια 
Ζργου 

(Από - ζωσ) 

Ρροχπολογιςμόσ / 
Ροςοςτό 

ςυμμετοχήσ ςτο 
ζργο 

Ραροφςα 
Φάςη 
Ζργου 

Αποδεικτικό 
τεκμηρίωςησ 

 

Για τθν απόδειξθ τθσ προχπόκεςθσ για τθ ςφνκεςθ και τα προςόντα των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου, κα πρζπει 
να προςκομιςκοφν αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα του κάκε μζλουσ τθσ Ομάδασ, ςτα οποία κα πρζπει να 
αποτυπϊνονται ςαφϊσ θ επαγγελματικι εναςχόλθςθ, οι εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και θ τεκμθριωμζνθ 
εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςυναφϊν με αυτζσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, από τα οποία κα προκφπτει 
θ πλιρωςθ τθσ προχπόκεςθσ τθσ παρ. 2.2.6. Τα ανωτζρω βιογραφικά ςθμειϊματα κα ςυνοδεφονται από 
πίνακα καταγραφισ των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου, ςτον οποίο κα αναφζρεται το ονοματεπϊνυμο των 
ςτελεχϊν, ο ρόλοσ τουσ ςτθν ομάδα ζργου και τα προςόντα τουσ. Τα βιογραφικά ςθμειϊματα των ςτελεχϊν 
πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθ μορφι του υποδείγματοσ που παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ. Ο πίνακασ 
καταγραφισ των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τθν ακόλουκθ μορφι: 

Ονοματεπϊνυμο όλοσ  ςτην Ομάδα Ζργου 
Αρμοδιότητεσ / 

Καθήκοντα 
Ρροςόντα ςτελζχουσ 

 

Εάν ο Υπεφκυνοσ Ομάδασ Ζργου ι/ και τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου, δεν είναι μόνιμα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ ι 
κάποιου από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, που υποβάλλει τθν προςφορά, επιςυνάπτεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
Υπευκφνου Ομάδασ Ζργου ι/και των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου ότι υπάρχει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με τον 
υποψιφιο και ότι δζχονται τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφο 
πιςτοποιθτικοφ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001 ι ιςοδφναμο.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 
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ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει 
να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 
τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου 
ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει 
από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον 
ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσπου προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξηα αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει 
τιμήσ, ανά τμήμα. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡαράρτθμαIτθσ Διακιρυξθσ για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 

2.4.2.1.Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από 
εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο 
οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ 
τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 
δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι 
ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι 
ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.Μετά τθν παρζλευςθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε 
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περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ 
του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf] 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των 
αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι 
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ 
Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα 
ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και 
τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 
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Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και  

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

γ) τθν τεχνικι προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ V τθσ 
παροφςασ διακιρυξθ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ διακιρυξθσ.  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται, όπωσ ζχει οριςτεί από τθν Α.Α., ςυμπλθρωμζνο μαηί με τθν προςφορά, ςε 
μορφι pdf και ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρ. 73 και του άρκρου 79Α όπωσ 
τροποποιικθκε (Α 52 & Α 67)του ν.4412/16. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 

Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ 
άνω Ραράρτθμα. Στο παράρτθμα ΙI τθσ Διακιρυξθσ υπάρχουν διακζςιμοι Ρίνακεσ ςυμμόρφωςθσ, οι οποίοι 
πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν υποχρεωτικά επί ποινι αποκλειςμοφ από τουσ αναδόχουσ, ςτουσ οποίουσ κα 
αναφζρουν τθν ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ και κα επιςυνάψουν το απαραίτθτο υλικό 
τεκμθρίωςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ. 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια και να δίνεται ςε ΕΥΩ. 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το αναγραφόμενο 
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ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IV που επιςυνάπτεται ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με 
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ 
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. 
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει 
δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ 
τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν 
φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ 
είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν 
Τρίτη 5-1-2021 και ϊρα 10:00 μμ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ 
παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 
εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο) φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με 
επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ 
προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 
των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
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δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν  που αποςφραγίςτθκαν 
και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ 
δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία 
τεχνικισ προςφοράσ. 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ,θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει 
τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ 
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Κατά τθσ εν λόγω 
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, εκδίδεται μια 
απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν 
Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  
που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία 
πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Πταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά 
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα 
αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ 
των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 
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Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων 
των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και 
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, 
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ 
λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν 
κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα 
εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν 
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ 
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από 
τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε 
περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ 
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 
άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι 
τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 
προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει 
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω 
τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί 
των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ 
και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου . Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα 
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ 
τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι ςφμφωνο τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του 
ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ ι αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που 
αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά και ςε κάκε 
περίπτωςθ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι  παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

4.1.2 Εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ 

Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ τθσ Σφμβαςθσ κατά τθν Ρερίοδο 
Εγγφθςθσ Εξοπλιςμοφ και Λογιςμικοφ, ςφμφωνα με τθν ΕΝΟΤΘΤΑ “Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ Εξοπλιςμοφ και 
Λογιςμικοφ” του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Κατά τθν ίδια περίοδο οφείλει να 
αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο ανάλογα με τα όςα περιγράφονται ςτθν εν λόγω 
ΕΝΟΤΘΤΑ. Κατά τθν ωσ άνω περίοδο εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει ςτθ ςυντιρθςθ των ειδϊν 
και ςτθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που τυχόν ανακφψουν ι των ηθμιϊν που τυχόν προκλθκοφν από 
ενδεχόμενθ δυςλειτουργία των ειδϊν με τον τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ 
Διακιρυξθσ. Μετά τθν παράδοςθ των ειδϊν και για τθν επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 
τθσ παραγράφου 4.1.1 άνω, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.5 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Το φψοσ τθσ ηθτοφμενθσ εγγφθςθσ Καλισ 
Λειτουργίασ ανζρχεται ςε 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ Εξοπλιςμοφ και Λογιςμικοφ 
τθσ ςχετικισ ΕΝΟΤΘΤΑΣ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι τθσ παροφςασ, φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων 
από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 215 του ν. 4412/2016. 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
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δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου 
παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 
5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 
 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 
4412/2016.  

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον παρακάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4%  (για προμικεια υλικϊν) επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον 
δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα 
ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 
206 του ν. 4412/2016 και το ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου 
τθσ Σφμβαςθσ. 
 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
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Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ 
τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον 
προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο 
ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου 
ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ 
αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που 
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο 
αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι 
ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 
του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ 
προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το ςφνολο των ειδϊν εκάςτου τμιματοσ εντόσ τεςςάρων (4) 
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να 
παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του 
άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ 
χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν 
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του 
άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των 
υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν 
από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋ 
ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν 
παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ. 
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6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 
ςτουσ κακοριηόμενουσ χρόνουσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει 
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 
του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ 
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ 
άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι 
επιςτολι  καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ 
ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν 
αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν 
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν ανακζτουςα 
αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν 
ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε 
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, όπωσ αυτι 
ορίηεται ςτθν ΕΝΟΤΘΤΑ “Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ Εξοπλιςμοφ και Λογιςμικοφ” του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ, θ ωσ άνω επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ 
λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε 
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν 
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ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ 
παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα. 
 

6.6 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ- 

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα 
από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, 
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ). 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ-ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτική Ρεριγραφή Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τησ Σφμβαςησ 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ “CREATIVE@HUBs” 

Α.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΞΘΣ 
Θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων ςυμμετζχει ςτο Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα Εδαφικισ Συνεργαςίασ INTERREG 
INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με το ζργο “CREATIVE@HUBS” ωσ Δικαιοφχοσ 3.  

Τίτλοσ ζργου: “Holistic networking of creative industries via hubs”  

Ακρωνφμιο: “CREATIVE@HUBS”  

Θεματικόσ Στόχοσ 01: «Ενίςχυςθ τθσ Ζρευνασ, τθσ Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και τθσ Καινοτομίασ» 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1: «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ καινοτομίασ»  

Ειδικόσ Στόχοσ 1.1: «Ενίςχυςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ τθσ ζρευνασ, τθσ καινοτομίασ και τθσ 
επιχειρθματικότθτασ» 

Συνολικόσ προχπολογιςμόσ Ρράξθσ: 10.000.000,00€ 

Εταίροι Ρράξθσ: Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ-Επικεφαλισ Εταίροσ, Ρεριφζρεια Θπείρου, Ρεριφζρεια Ιονίων 
Νιςων, Ρεριφζρεια Απουλίασ. 

Διάρκεια τθσ Ρράξθσ: 36 μινεσ  

Ζναρξθ:  20/08/2019  

Λιξθ: 19/08/2022 

Α.2 ΡΕΙΛΘΨΘ ΡΑΞΘΣ 
Θ Ρράξθ“CREATIVE@HUBS” ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία Συνεργατικϊν Χϊρων-Κόμβων Δικτφωςθσ (Hubs) για 
δθμιουργικζσ επιχειριςεισ (Creative Industries). Οι «Δθμιουργικζσ Επιχειριςεισ» ςυγκαταλζγονται ςτουσ πιο 
δυναμικοφσ τομείσ ενίςχυςθσ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, οι οποίεσ αποτελοφνται από τθ διαφιμιςθ, το 
μάρκετινγκ, τθν αρχιτεκτονικι, τισ τζχνεσ και τθ βιοτεχνία, το ςχεδιαςμό, τθ μόδα, τθν ταινία, το βίντεο, τθ 
φωτογραφία, τθ μουςικι κ.λπ. και ζχουν ουςιαςτικά ωσ βαςικι τουσ δραςτθριότθτα τθν «ικανότθτα 
δθμιουργίασ». 

Ενδεικτικοί τομείσ των Δθμιουργικϊν Επιχειριςεων ςτα πλαίςια τθσ Ρράξθσ κα είναι το κζατρο, ο 
κινθματογράφοσ, θ τζχνθ του δρόμου, θ μουςικι, τα αρωματικά φυτά, οι νζεσ τεχνολογίεσ με ζμφαςθ ςε 
Φορείσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ. 

Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ Ρράξθσ είναι να δθμιουργθκεί μια ενιςχυμζνθ ςυνζργεια μεταξφ των δθμιουργικϊν 
επιχειριςεων και των φορζων χάραξθσ πολιτικισ, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ικανότθτα των περιφερειϊν 
για τθ δθμιουργία νζων γνϊςεων και καινοτομίασ. 

Συγκεκριμζνα, προβλζπεται θ υλοποίθςθ των παρακάτω: 

 Θ ίδρυςθ και δθμιουργία Συνεργατικϊν Χϊρων Δικτφωςθσ (Hubs) που απευκφνονται ςε νζεσ ι ανα-
δυόμενεσ επιχειριςεισ, διακζτοντασ χϊρο ςυνεργαςίασ (co-working) και πρόςβαςθσ ςε ζνα δίκτυο 
παραγόντων και φορζων. Οι Συνεργατικοί Χϊροι Δικτφωςθσ κα επικεντρωκοφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
καινοτομίασ μζςω τθσ χριςθσ καινοτόμων εργαλείων και ςτθ δθμιουργία ςυνεργιϊν με παρόμοιουσ 
φορείσ μζςω εταιρικϊν ςυμφωνιϊν. 

Ραράλλθλα, κα ενεργοποιθκοφν και κα λειτουργιςουν επιχειρθματικά Hubs που κα κατευκφνουν ςτθν 
ανάλυςθ των βαςικϊν ςυντελεςτϊν επιτυχίασ και των κριτθρίων βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων των 
τεςςάρων Ρεριφερειϊν. 
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 Θ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ δικτφωςθσ μζςω τθσ χριςθσ WEB2.0 περιβάλλοντοσ, που κα 
ςυνδζει τισ δθμιουργικζσ βιομθχανίεσ (creative industries) με τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, τα Επιμελθτιρια, τα 
Ακαδθμαϊκά-Ερευνθτικά και Ραραγωγικά Κζντρα. Στόχοσ τθσ δικτφωςθσ είναι να δθμιουργθκεί το 
κατάλλθλο πλαίςιο και θ κατάλλθλθ υποδομι για τθν ανάπτυξθ εργαλείων που παρζχουν υπθρεςίεσ ςε 
επιχειριςεισ και προσ λοιποφσ ενδιαφερόμενουσ. 

 Θ διοργάνωςθ μίασ ςειράσ δράςεων και ενεργειϊν ευαιςκθτοποίθςθσ και δθμοςιότθτασ των 
εγκατεςτθμζνων κόμβων δικτφωςθσ (Hubs), τόςο ςε περιφερειακό όςο ςε διαςυνοριακό επίπεδο, με 
ςκοπό τθ ςωςτι αξιοποίθςθ των ωφελειϊν που επιτυγχάνονται μζςα από τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

 Θ αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ υφιςτάμενων κτιριακϊν υποδομϊν. 

Οι προβλεπόμενεσ δράςεισ τθσ Ρράξθσ είναι οργανωμζνεσ ςε ζξι (6) Ρακζτα Εργαςίασ, με τα αντίςτοιχα 
παραδοτζα για τθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων:  

Ρακζτο Εργαςίασ 1: Διαχείριςθ και Συντονιςμόσ Ζργου 

- Ραραδοτζο 1.3.2 Διοίκθςθ Ζργου  

- Ραραδοτζο 1.3.4 Ριςτοποίθςθ Δαπανϊν 

Ρακζτο Εργαςίασ 2:  Ρροβολι και Διάχυςθ 

- Ραραδοτζο 2.3.2 Κοινό ενθμερωτικό υλικό 

- Ραραδοτζο 2.3.3 Ανταλλαγι πλθροφοριϊν 

- Ραραδοτζο 2.3.4 Κανάλια επικοινωνίασ 

Ρακζτο Εργαςίασ 3: Δθμιουργικζσ Βιομθχανίεσ και Συνεργατικοί Χϊροι Δικτφωςθσ 

- Ραραδοτζο 3.3.1 Ανακαίνιςθ υποδομϊν 

- Ραραδοτζο 3.3.2 Μεκοδολογία για τθν ίδρυςθ και λειτουργία των Συνεργατικϊν Χϊρων Δικτφωςθσ 

- Ραραδοτζο 3.3.3 Εξοπλιςμόσ 

- Ραραδοτζο 3.3.4 Λειτουργία Συνεργατικϊν Χϊρων Δικτφωςθσ και θλεκτρονικά εργαλεία  

Ρακζτο Εργαςίασ 4:  Ρεριφερειακι και διαςυνοριακι δικτφωςθ των ΜΜΕ του Δθμιουργικοφ Κλάδου 

- Ραραδοτζο 4.3.1 Οργάνωςθ και διοίκθςθ του δικτφου 

- Ραραδοτζο 4.1.2 Σεμινάρια και εργαςτιρια 

Ρακζτο Εργαςίασ 5: Ριλοτικζσ δράςεισ για τθ βιωςιμότθτα των Συνεργατικϊν Χϊρων Δικτφωςθσ 

- Ραραδοτζο 5.3.1 Ριλοτικζσ Δράςεισ 

 - Ραραδοτζο 5.3.2 Συντονιςμόσ για τθν αξιοποίθςθ των και τθ βιωςιμότθτα των Συνεργατικϊν Χϊρων 
Δικτφωςθσ 

Ρακζτο Εργαςίασ 6: Δράςεισ που κα υλοποιθκοφν εκτόσ τθσ περιοχισ του Ρρογράμματοσ 

 - Ραραδοτζο 6.3.1 Δικτφωςθ με άλλουσ δθμιουργικοφσ Συνεργατικοφσ Χϊρουσ Δικτφωςθσ 

- Ραραδοτζο 6.3.2 Συμμετοχι ςε Εκκζςεισ 

Στθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων κα υποςτθριχκοφν δραςτθριότθτεσ που ενςωματϊνουν όλα τα ςυςτατικά 
Δθμιουργικισ Βιομθχανίασ ςτον τομζα τθσ Μουςικισ ϊςτε να δθμιουργθκεί ςε ζνα ιςχυρό ςφμπλεγμα που 
κα ςυνδυάηει φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Μουςικι Βιομθχανία δθμιουργϊντασ κατά αυτό τον 
τρόπο ζνα «ηωντανό» εργαςτιριο που υποςτθρίηει τθν επιχειρθματικότθτα ενϊ ταυτόχρονα κα αποτελζςει 
«κερμοκοιτίδα» νζων ιδεϊν. 
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Α.3 ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων ςυμμετζχει ςτο Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα Εδαφικισ Συνεργαςίασ INTERREGV-A 
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με το ζργο “CREATIVE@HUBS” ωσ Δικαιοφχοσ 3. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ με τίτλο “Ρρομικεια εξοπλιςμοφ για τθ δθμιουργία ςτοφντιο θχογράφθςθσ ςτθ 
Ηάκυνκο» αφορά ςτθν υλοποίθςθ του Ραραδοτζου 3.3.1 «Εξοπλιςμόσ» του ΡΕ 3 «Δθμιουργικζσ Βιομθχανίεσ 
και Συνεργατικοί Χϊροι Δικτφωςθσ». 

O εξοπλιςμόσ που κα προμθκευτεί θ Ανακζτουςα Αρχι κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά για τθ δθμιουργία 
εξοπλιςμζνου ςτοφντιο θχογράφθςθσ. 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Το φυςικό αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ περιλαμβάνει τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και ρφκμιςθ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ για τθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου ςφγχρονου ςτοφντιο θχογράφθςθσ. 
Αναλυτικά, θ προμικεια κα περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

1. Ρρομικεια θχθτικϊν ςυςτθμάτων για τθ δθμιουργία τθσ υποδομισ του ςτοφντιο θχογράφθςθσ 
2. Ρρομικεια μουςικϊν οργάνων ςυμπεριλαμβανομζνων και παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων 
3. Ρρομικεια θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων, υπολογιςτϊν κλπ και επίπλων 

Επιςθμαίνεται ότι το ςφνολο του εξοπλιςμοφ κα παραδοκεί ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ηακφνκου τθσ 
Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και κα εγκαταςτακεί κατά περίπτωςθ και κατόπιν υποδείξεων τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 

 

Επιλζχκθκε θ υποδιαίρεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπό τθ μορφι χωριςτϊν τμθμάτων με βάςθ τθ ςυνάφεια των ειδϊν 
και οι προςφορζσ είναι δυνατόν να υποβάλλονται είτε α) για το ςφνολο των προκθρυχκζντων τμθμάτων, είτε 
β) για κάκε ζνα τμιμα, αλλά για το ςφνολο των ειδϊν του κάκε τμιματοσ. 
 
Ραρακάτω περιγράφεται ςυνοπτικά ο αιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των επιμζρουσ 
ειδϊν εξοπλιςμοφ περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ: 

 

TMHMA 1: «ΘΧΘΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ, ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΑΦΘΣ 
ΘΧΟΥ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΘΣ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ» 

1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΘ ΚΟΝΣΟΛΑ ΘΧΟΥ 

2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ   

3 ΚΑΤΑ ΘΧΟΥ– 2 τεμάχια 

4 HXEIA– 2 τεμάχια 

5 ΒΑΣΕΙΣ ΘΧΕΙΩΝ  

6 ΕΡΙΡΛΟ STUDIO 

7 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ – 10 τεμάχια 

8 ΡΟΕΝΙΣΧΥΤΘΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ  

9 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

10 ΡΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΟΦΩΝΑ ΣΤΕΝΟΥ ΔΙΑΦΑΓΜΑΤΟΣ (ΗΕΥΓΟΣ)  

11 ΡΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΟΦΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΦΑΓΜΑΤΟΣ  

12 SET ΡΥΚΝΩΤΙΚΩΝ ΜΙΚΟΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΜΡΑΝΑ  

13 ΜΙΚΟΦΩΝΟ ΦΩΝΘΣ  

14 ΜΙΚΟΦΩΝΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ– 5 τεμάχια 

15 ΜΙΚΟΦΩΝΑ RIBBON– 4 τεμάχια 

16 ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΟΦΩΝΩΝ – 16 τεμάχια 

17 ΜΙΚΟΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ XLR 10m– 15 τεμάχια 

18 ΜΙΚΟΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ XLR 5m– 10 τεμάχια 

19 ΚΑΛΩΔΙΑ TRS-TRS 5M– 10 τεμάχια 
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20 ΡΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ – 2 τεμάχια 

21 ΡΑΚΕΤΟ plugins 

22 P.A SYSTEM  

 
TMHMA 2: «ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΓΑΝΑ» 

1 ΡIANO OPΘIO  

2 ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΙΑΝΟΥ  

3 ΡΙΑΝΟ ΜΕ ΟΥΑ  

4 ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΙΑΝΟΥ  

5 BIOΛI  

6 BIOΛΑ  

7 ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 

8 ΚΟΝΤΑΜΡΑΣΟ 3/4 

9 ΦΛΑΟΥΤΟ  

10 OMΡΟΕ 

11 ΚΛΑΙΝΕΤΟ 

12 AΛTO ΣΑΞΟΦΩΝΟ 

13 ΤΕΝΟΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ 

14 ΒΑΥΤΟΝΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ 

15 ΤΟΜΡΕΤΑ  

16 ΤΟΜΡΟΝΙ 

17 ΕΥΦΩΝΙΟ 

18 ΤΟΥΜΡΑ  

19 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΟ 

20 ΤΑΜΡΟΥΟ 

21 ΚΥΜΒΑΛΑ ΟΧΘΣΤΑΣ (ΗΕΥΓΟΣ) 

22 MAΙΜΡΑ 

23 DRUMSET 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

24 ΑΚΟΝΤΕΟΝ 

25 ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΡΑΣΟ 

26 ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΚΙΘΑΑ 

27 ΚΛΑΣΙΚΘ ΚΙΘΑΑ 

28 ΕΝΙΣΧΥΤΘΣ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΚΙΘΑΑΣ 

29 ΕΝΙΣΧΥΤΘΣ ΘΛΕΚΤΙΚOY MΡΑΣΟΥ 

30 ΣΥΝΘΕΤΘΤΘΣ (SYNTHESIZER) 

31 ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΦΩΝΟ 

32 ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΟΧΘΣΤΑΣ – 10 τεμάχια 

33 ΥΡΟΡΟΔΙΟ ΚΙΘΑΑΣ– 10 τεμάχια 

34 STAGE ΡΙΑΝΟ 

35 ΒΑΣΘ 

36 ΟΘΙΟ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΡΑΣΟ 

37 MIDI KYEBOARD 

38 ΤΑΜΡΟΥΑΣ 

39 ΛΑΟΥΤΟ 

40 ΟΥΤΙ 

41 ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ 

42 ΜΑΝΤΟΛΑ 

43 ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΙΝΟ 

44 ΣΑΝΤΟΥΙ 

45 ΚΑΝΟΝΑΚΙ 

46 ΝΤΕΦΙ 
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47 ΜΡΕΝΤΙ 

48 ΤΟΥΜΡΕΛΕΚΙ 

 
TMHMA 3: «ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ Θ/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΑΦΕΙΟΥ» 

1 ΣΤΑΘΕΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘΣ (STUDIO)  

2 ΟΘΟΝΘ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ (STUDIO)  

3 ΣΤΑΘΕΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΓΑΦΕΙΩΝ) – 3 τεμάχια 

4 ΟΘΟΝΕΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΑΦΕΙΩΝ – 3 τεμάχια 

5 ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ (ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ,SCANNER) 

6 ΓΑΦΕΙΑ– 3 τεμάχια 

7 ΚΑΕΚΛΑ ΘΧΟΛΘΡΤΘ (ΕΙΔΙΚΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΧΟ) 

8 ΚΑΕΚΛΕΣ ΓΑΦΕΙΩΝ– 3 τεμάχια 

9 ΚΑΕΚΛΕΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ– 6 τεμάχια 

10 ΚΑΕΚΛΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – 10 τεμάχια 

11 ΣΥΤΑΙΕΑ– 3 τεμάχια 

12 ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ 

13 ΥΡΟΡΟΔΙΟ ΓΑΦΕΙΟΥ– 4 τεμάχια 

14 ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΟ ΓΑΦΕΙΟΥ– 3 τεμάχια 

15 ΤΑΡΕΗΑΚΙ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 
 

ΡΕΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΘΣΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 

Ωσ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ Εξοπλιςμοφ και Λογιςμικοφ ορίηεται θ ςυνολικι περίοδοσ εγγφθςθσ και υποςτιριξθσ, 
με ζναρξθ τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και με χρονικι διάρκεια ζνα 
(1) ζτοσ από τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κατά τθν Ρερίοδο Εγγφθςθσ Εξοπλιςμοφ κα πρζπει να παρζχονται τουλάχιςτον οι εξισ υπθρεςίεσ:  

 

1. Τεχνική Υποςτήριξη  

 Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ μζςω επικοινωνίασ με το αντίςτοιχο Helpdesk 

Onsite υποςτιριξθ. Πταν τα αναφερόμενα προβλιματα δεν μποροφν να επιλυκοφν απευκείασ και 
οριςτικά από το πρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ (Helpdesk), πρζπει να προωκοφνται ςε ειδικοφσ οι οποίοι 
κα δίνουν τθν απαιτοφμενθ λφςθ επιτόπου  

 

2. Ραρακολοφθηςη Λειτουργίασ, Αποκατάςταςη Ρροβλημάτων  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του 
αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι απόκριςθσ και 
αποκατάςταςθσ προβλθμάτων 

Ραράλλθλα, ο Ανάδοχοσ κα διακζτει τθν κατάλλθλθ υποδομι για λιψθ και αποςτολι μθνυμάτων 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, προκειμζνου να ενθμερϊνεται το αρμόδιο προςωπικό για κάκε αναγγελία 
προβλιματοσ ι άλλου αιτιματοσ.  

Το Κζντρο Τεχνικισ Υποςτιριξθ του Αναδόχου, κα είναι το ςθμείο αναφοράσ όλων των προβλθμάτων ι/και 
δυςλειτουργιϊν. Θα δζχεται τθλεφωνιματα από το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Αρχισ.  

Πταν το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ ανακζτουςασ αρχισ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα ενθμερϊνει 
άμεςα το Κζντρο Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, το οποίο ςτθ ςυνζχεια κα αναλαμβάνει τθν επίλυςθ του κζματοσ είτε 
με επιτόπια επίςκεψθ είτε μζςω απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο τθσ ανακζτουςασ.  

Επιςθμαίνεται ότι τυχόν προβλιματα που κα προκφψουν από ενζργειεσ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ οι οποίεσ ζγιναν κατόπιν υποδείξεων του προςωπικοφ του Αναδόχου δεν κεωρείται ότι οφείλονται ςε 
κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ από το προςωπικό τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
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ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) κατά 85% 
και εκνικοφσ πόρουσ κατά 15% μζςω του ΡΔΕ. Είναι ενταγμζνο ςτθ ΣΑΕ 119/6 με ενάρικμο 2019ΣΕ11960000.  

Θ ςφμβαςθ αφορά ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν υλοποίθςθ του Ραραδοτζου 3.3.1 «Εξοπλιςμόσ» του 
ΡΕ 3 «Δθμιουργικζσ Βιομθχανίεσ και Συνεργατικοί Χϊροι Δικτφωςθσ», τθσ Ρράξθσ «Holistic networking of 
creative industries via hubs - CREATIVE@HUBs» με ακρωνφμιο «CREATIVE@HUBs» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο 
Ρρόγραμμα ςυνεργαςίασ InterregV-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5041432.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 300.700,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:  242.500,00€, ΦΡΑ : 58.200,00€). 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα ακόλουκα τμιματα: 

 

ΤΜΘΜΑ 1: «ΘΧΘΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ, ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΑΦΘΣ ΘΧΟΥ, 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΘΣ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ» εκτιμϊμενησ αξίασ 186.890,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 150.717,74€, ΦΡΑ: 36.172,26€). 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ (Χωρίσ 
ΦΡΑ) 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΘ ΚΟΝΣΟΛΑ ΘΧΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ     40.322,58    1        40.322,58    

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ   ΤΕΜΑΧΙΟ     12.096,77    1        12.096,77    

ΚΑΤΑ ΘΧΟΥ  16x16  ΤΕΜΑΧΙΟ       3.225,81    2          6.451,62    

HXEIA  ΤΕΜΑΧΙΟ       2.419,35    2          4.838,70    

ΒΑΣΕΙΣ ΘΧΕΙΩΝ   ΤΕΜΑΧΙΟ          241,94    2             483,88    

ΕΡΙΡΛΟ STUDIO Studio workstation 
ςχεδιαςμζνο για κονςόλα ιχου με rack 
mount  ΤΕΜΑΧΙΟ       8.064,52    1          8.064,52    

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ          129,03    10          1.290,30    

ΡΟΕΝΙΣΧΥΤΘΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 4 
ΚΑΝΑΛΙΩΝ   ΤΕΜΑΧΙΟ          967,74    1             967,74    

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ                              ΤΕΜΑΧΙΟ          806,45    1             806,45    

ΡΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΟΦΩΝΑ ΣΤΕΝΟΥ 
ΔΙΑΦΑΓΜΑΤΟΣ (ΗΕΥΓΟΣ) με απόκρυςθ 
40hz  ΤΕΜΑΧΙΟ       2.419,35    1          2.419,35    

ΡΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΟΦΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΔΙΑΦΑΓΜΑΤΟΣ λυχνίασ  ΤΕΜΑΧΙΟ       5.645,16    1          5.645,16    

SET ΡΥΚΝΩΤΙΚΩΝ ΜΙΚΟΦΩΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΥΜΡΑΝΑ υψθλισ ανάλυςθσ 20hz - 20 
khz  ΤΕΜΑΧΙΟ       2.419,35    1          2.419,35    

ΜΙΚΟΦΩΝΟ ΦΩΝΘΣ μεγάλου 
διαφράγματοσ με αντικραδαςμικι 
βάςθ  
 ΤΕΜΑΧΙΟ       2.419,35    1          2.419,35    
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ΜΙΚΟΦΩΝΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ για 
θχογράφθςθ οργάνων με απόκρυςθ 
40hz - 20khz ΤΕΜΑΧΙΟ       1.129,03    5          5.645,15    

ΜΙΚΟΦΩΝΑ RIBBON ςχεδιαςμζνα για 
θχογραφιςεισ με απόκρυςθ 30hz - 
15khz  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.108,87    4          4.435,48    

ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΟΦΩΝΩΝ Ψθλι μεταλλικι 
βάςθ με βραχίονα ΤΕΜΑΧΙΟ            90,73    16          1.451,68    

ΜΙΚΟΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ XLR 10m ΤΕΜΑΧΙΟ            37,63    15             564,45    

ΜΙΚΟΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ XLR 5m ΤΕΜΑΧΙΟ            32,25    10             322,50    

ΚΑΛΩΔΙΑ TRS-TRS 5M κατάλλθλα για 
περιφερειακι ςφνδεςθ ΤΕΜΑΧΙΟ            32,25    10             322,50    

ΡΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 32/32 για ηεφξθ 
ςυςκευϊν ΤΕΜΑΧΙΟ          681,45    2          1.362,90    

ΡΑΚΕΤΟ plugins δυνακοί επεξεργαςτζσ 
ςιματοσ & πολυεφφζ  ΤΕΜΑΧΙΟ       8.064,52    1          8.064,52    

P.A SYSTEM  ΤΕΜΑΧΙΟ     40.322,79    1        40.322,79    

ΣΥΝΟΛΟ 
           

150.717,74    

ΦΡΑ 
             

36.172,26    

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 
           

186.890,00    

 

 

 

ΤΜΘΜΑ 2: «ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΓΑΝΑ» εκτιμϊμενησ αξίασ 97.510,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 78.637,10€, ΦΡΑ: 18.872,90€). 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ (Χωρίσ 
ΦΡΑ) 

ΡIANO OPΘIO   ΤΕΜΑΧΙΟ       5.645,16    1 
                

5.645,16    

ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΙΑΝΟΥ   ΤΕΜΑΧΙΟ          145,16    1 
                   

145,16    

ΡΙΑΝΟ ΜΕ ΟΥΑ   ΤΕΜΑΧΙΟ     12.903,23    1 
             

12.903,23    

ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΙΑΝΟΥ   ΤΕΜΑΧΙΟ          145,16    1 
                   

145,16    

BIOΛI   ΤΕΜΑΧΙΟ          967,74    1 
                   

967,74    

BIOΛΑ   ΤΕΜΑΧΙΟ       1.048,39    1 
                

1.048,39    

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.774,19    1 
                

1.774,19    

ΚΟΝΤΑΜΡΑΣΟ 3/4  ΤΕΜΑΧΙΟ       2.258,06    1 
                

2.258,06    

 
 ΤΕΜΑΧΙΟ       2.016,13    1 

                
2.016,13    
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ΦΛΑΟΥΤΟ 

OMΡΟΕ  ΤΕΜΑΧΙΟ       2.016,13    1 
                

2.016,13    

ΚΛΑΙΝΕΤΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ       2.177,42    1 
                

2.177,42    

AΛTO ΣΑΞΟΦΩΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.491,94    1 
                

1.491,94    

ΤΕΝΟΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.516,13    1 
                

1.516,13    

ΒΑΥΤΟΝΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ       2.419,35    1 
                

2.419,35    

ΤΟΜΡΕΤΑ   ΤΕΜΑΧΙΟ          967,74    1 
                   

967,74    

ΤΟΜΡΟΝΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ          725,81    1 
                   

725,81    

ΕΥΦΩΝΙΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.048,39    1 
                

1.048,39    

ΤΟΥΜΡΑ   ΤΕΜΑΧΙΟ       1.209,68    1 
                

1.209,68    

ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.370,97    1 
                

1.370,97    

ΤΑΜΡΟΥΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ          645,16    1 
                   

645,16    

ΚΥΜΒΑΛΑ ΟΧΘΣΤΑΣ (ΗΕΥΓΟΣ)  ΤΕΜΑΧΙΟ          322,58    1 
                   

322,58    

MAΙΜΡΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ       2.822,58    1 
                

2.822,58    

DRUMSET 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ       4.435,48    1 
                

4.435,48    

ΑΚΟΝΤΕΟΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.612,90    1 
                

1.612,90    

ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΡΑΣΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.935,48    1 
                

1.935,48    

ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΚΙΘΑΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ       2.258,06    1 
                

2.258,06    

ΚΛΑΣΙΚΘ ΚΙΘΑΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ       3.064,52    1 
                

3.064,52    

ΕΝΙΣΧΥΤΘΣ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΚΙΘΑΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ          967,74    1 
                   

967,74    

ΕΝΙΣΧΥΤΘΣ ΘΛΕΚΤΙΚOY MΡΑΣΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ          967,74    1 
                   

967,74    

ΣΥΝΘΕΤΘΤΘΣ (SYNTHESIZER)  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.048,39    1 
                

1.048,39    

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΦΩΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ          645,16    1 
                   

645,16    

ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΟΧΘΣΤΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ            44,36    10 
                   

443,60    

ΥΡΟΡΟΔΙΟ ΚΙΘΑΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ            20,16    10 
                   

201,60    

STAGE ΡΙΑΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.129,03    1 
                

1.129,03    

 ΤΕΜΑΧΙΟ            96,77    1                       
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ΒΑΣΘ  

96,77    

ΟΘΙΟ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΡΑΣΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ          887,10    1 
                   

887,10    

MIDI KYEBOARD  ΤΕΜΑΧΙΟ          241,94    1 
                   

241,94    

ΤΑΜΡΟΥΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.774,19    1 
                

1.774,19    

ΛΑΟΥΤΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.612,90    1 
                

1.612,90    

ΟΥΤΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ       2.016,13    1 
                

2.016,13    

ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ          806,45    1 
                   

806,45    

ΜΑΝΤΟΛΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ          645,16    1 
                   

645,16    

ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΙΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.209,68    1 
                

1.209,68    

ΣΑΝΤΟΥΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ       2.338,71    1 
                

2.338,71    

ΚΑΝΟΝΑΚΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ       1.854,84    1 
                

1.854,84    

ΝΤΕΦΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ          241,94    1 
                   

241,94    

ΜΡΕΝΤΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ          241,94    1 
                   

241,94    

ΤΟΥΜΡΕΛΕΚΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ          322,55    1 
                   

322,55    

ΣΥΝΟΛΟ 
             

78.637,10    

ΦΡΑ 
             

18.872,90    

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 
             

97.510,00    

 

 

 

ΤΜΘΜΑ 3: «ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ Θ/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΑΦΕΙΟΥ» εκτιμϊμενησ αξίασ 16.300,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 13.145,16€, ΦΡΑ: 3.154,84€). 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ (Χωρίσ 
ΦΡΑ) 

ΣΤΑΘΕΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘΣ (STUDIO) i7 με SSD HD  ΤΕΜΑΧΙΟ 

           
4.032,26    1          4.032,26    

ΟΘΟΝΘ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ (STUDIO) 32 inch  ΤΕΜΑΧΙΟ 
              

483,87    1             483,87    

ΣΤΑΘΕΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΓΑΦΕΙΩΝ) i5 
με SSD HD  ΤΕΜΑΧΙΟ 

              
645,16    3          1.935,48    

ΟΘΟΝΕΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΑΦΕΙΩΝ 24 
inch ΤΕΜΑΧΙΟ 

              
215,05    3             645,15    
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ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ 
(ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ,SCANNER)  ΤΕΜΑΧΙΟ 

              
806,45    1             806,45    

ΓΑΦΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
              

483,87    3          1.451,61    

ΚΑΕΚΛΑ ΘΧΟΛΘΡΤΘ (ΕΙΔΙΚΘ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΘΧΟ)  ΤΕΜΑΧΙΟ 

              
806,45    1             806,45    

ΚΑΕΚΛΕΣ ΓΑΦΕΙΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 
              

241,93    3             725,79    

ΚΑΕΚΛΕΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 
                 

40,32    6             241,92    

ΚΑΕΚΛΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ με υφαςμάτινθ 
επζνδυςθ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

                 
48,38    10             483,80    

ΣΥΤΑΙΕΑ τροχιλατθ µε 4 ςυρτάρια  ΤΕΜΑΧΙΟ 
              

161,29    3             483,87    

ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ  ΤΕΜΑΧΙΟ 
              

241,94    1             241,94    

ΥΡΟΡΟΔΙΟ ΓΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 
                 

40,32    4             161,28    

ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΟ ΓΑΦΕΙΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 
              

107,52    3             322,56    

ΤΑΡΕΗΑΚΙ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 
              

322,73    1             322,73    

ΣΥΝΟΛΟ 
             

13.145,16    

ΦΡΑ 
                

3.154,84    

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 
             

16.300,00    
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεϊςεων / Ρίνακεσ Συμμόρφωςησ 

 

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι πίνακεσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, οι οποίοι πρζπει να περιλθφκοφν επί ποινι 
αποκλειςμοφ ςτθν τεχνικι προςφορά των υποψθφίων Αναδόχων. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ – ΤΜΘΜΑ 1 

 

ΔΙΑΚΥΘΞΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΔΘΛΩΣΘ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ 

1.1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΘ ΚΟΝΣΟΛΑ ΘΧΟΥ 
32 ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 
(PUREDRIVEMIC/FETDISCRETETRANSISTOR), 18 
ΕΞΟΔΟΙ, 4 ΡΑΑΜΕΤΙΚΑ EQ/ΚΑΝΑΛΙ, 
DIRECTOUTPUT, 6 ΒΟΘΘΘΤΙΚΕΣ 
ΑΡΟΣΤΟΛΕΣ/ΚΑΝΑΛΙ 

ΝΑΙ 

 

 

1.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ DAW   
DSP based with additional I/OS (768 tracks) 

ΝΑΙ 
 

 

1.3 ΚΑΤΑ ΘΧΟΥ   
16x16 AD/DA Μετατροπζασ 

ΝΑΙ 
  

 

1.4 HXEIA 
Ενεργό θχείο 3 δρόμων 

ΝΑΙ 
  

 

1.5 ΒΑΣΕΙΣ ΘΧΕΙΩΝ  
Επιδαπζδια υκμιηόμενθ Μεταλλικι Βάςθ με 
Επιφάνεια 

ΝΑΙ 
 

 

1.6 ΕΡΙΡΛΟ STUDIO 
Studioworkstation ςχεδιαςμζνο για κονςόλα 
ιχου με rackmount 

ΝΑΙ 
 

 

1.7 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ  
με 80 ohms ωμικι αντίςταςθ  

ΝΑΙ 
  

 

1.8 ΡΟΕΝΙΣΧΥΤΘΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ  
4 εξόδοι ακουςτικϊν 

ΝΑΙ 
 

 

1.9 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Να αναφερκεί το λογιςμικό 

ΝΑΙ 
 

 

1.10 ΡΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΟΦΩΝΑ ΣΤΕΝΟΥ 
ΔΙΑΦΑΓΜΑΤΟΣ (ΗΕΥΓΟΣ)  
με απόκρυςθ 40hz 

ΝΑΙ 
 

 

1.11 ΡΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΟΦΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΔΙΑΦΑΓΜΑΤΟΣ λυχνίασ 

ΝΑΙ 
 

 

1.12 SET ΡΥΚΝΩΤΙΚΩΝ ΜΙΚΟΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΜΡΑΝΑ 
υψθλισ ανάλυςθσ 20hz - 20 khz 

ΝΑΙ 
 

 

1.13 ΜΙΚΟΦΩΝΟ ΦΩΝΘΣ  
μεγάλου διαφράγματοσ με αντικραδαςμικι βάςθ 

ΝΑΙ 
 

 

1.14 ΜΙΚΟΦΩΝΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 
για θχογράφθςθ οργάνων με απόκρυςθ 40hz - 
20khz 

ΝΑΙ 
 

 

 

1.15 ΜΙΚΟΦΩΝΑ RIBBON 
ςχεδιαςμζνα για θχογραφιςεισ με απόκρυςθ 

ΝΑΙ 
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30hz - 15khz 

1.16 ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΟΦΩΝΩΝ  
Ψθλι μεταλλικι βάςθ με βραχίονα 

ΝΑΙ 
  

 

1.17 ΜΙΚΟΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ XLR 10m ΝΑΙ 
  

 

1.18 ΜΙΚΟΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ XLR 5m ΝΑΙ 
 

 
 

1.19 ΚΑΛΩΔΙΑ TRS-TRS 5M 
κατάλλθλα για περιφερειακι ςφνδεςθ 

ΝΑΙ 
 

 
 

1.20 ΡΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ  
32/32 για ηεφξθ ςυςκευϊν 

ΝΑΙ 
 

 
 

1.21 ΡΑΚΕΤΟ plugins 
δυνακοί επεξεργαςτζσ ςιματοσ & πολυεφφζ 

ΝΑΙ  
 

1.22 P.A SYSTEM  
2-way-passive enclosure 6 x 5'' LF + 3 x 1.75'' HF 
diaphragm 
LOW 
High power low frequency subwoofer: 2 x 12'' LF 
SUB 
Infra low frequency subwoofer: 1 x 12'' LF 
BASE 
Baseplate for system 
Amplified controller with pfc 4 x 1000 w /8 ohms. 
Ethernet network 

ΝΑΙ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ - ΤΜΘΜΑ 2 

ΔΙΑΚΥΘΞΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΔΘΛΩΣΘ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ 

 ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ    

2.1 ΡIANO OPΘIO  
Ριάνο όρκιο με φψοσ 1,31 μ 
Κλαβιζ με 88 πλικτρα από ςυμπαγζσ ξφλο  
Καλφμματα λευκϊν πλικτρων με ακρυλικι 
επίςτρωςθ 3 πεντάλ μετακίνθςθσ 
Θχείο από ζλατο 
Μεταλλικι βάςθ θχείου από χυτοςίδθρο  
Καπάκι πλικτρων με μθχανιςμό sIow faII  
Εργοςταςιακι Εγγφθςθ 5 ετϊν 

ΝΑΙ 

  

2.2 ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΙΑΝΟΥ  
Κάκιςμα πιάνου με ρυκμιηόμενο φψοσ. 
Διαςτάςεισ ζδρασ (Μικοσ x Ρλάτοσ): 55 εκ x 32 
εκ.  
Βάροσ 6.5kg. 

ΝΑΙ 

  

2.3 ΡΙΑΝΟ ΜΕ ΟΥΑ  
Ριάνο με ουρά με βάκοσ 1,50μ 
Κλαβιζ με 88 πλικτρα από ςυμπαγζσ ξφλο 
Καλφμματα λευκϊν πλικτρων με ακρυλικι 
επίςτρωςθ  
3 πεντάλ 
οδάκια μετακίνθςθσ  
Θχείο από ζλατο 
Μεταλλικι βάςθ θχείου από χυτοςίδθρο  
Καπάκι πλικτρων με μθχανιςμό sIow faII 

ΝΑΙ 

  

2.4 ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΙΑΝΟΥ  
Κάκιςμα πιάνου με ρυκμιηόμενο φψοσ. 
Διαςτάςεισ ζδρασ (Μικοσ x Ρλάτοσ): 55 εκ x 32 
εκ. 

ΝΑΙ 

  

2.5 BIOΛI  
Βιολί 4/4 
Μαςίφ καπάκι από ζλατο (spruce) 
Ρλαϊνά από ςφζνδαμο (mapIe) 
Οπίςκια επιφάνεια από ςφζνδαμο (mapIe) 
Μπράτςο από ςφζνδαμο (mapIe) 
Επιφάνεια μπράτςου (fingerboard) από ζβενο 
(ebony) 
Χορδιζρα (taiIpiece) με 4 βιδάκια 
μικροκουρδίςματοσ, από ζβενο Wittner ''Ultra'' 
Να διακζτει δοξάρι 
Να διατεκεί ρυκμιηόμενθ γζφυρα 

ΝΑΙ 

  

2.6 BIOΛΑ  
Μικοσ 15,5” Καπάκι από ζλατο 
Ρίςω καπάκι από ςφζνδαμο (MapIe)  
Ρλαϊνά ξφλα από ςφζνδαμο (MapIe)  

ΝΑΙ 
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Μπράτςο από ςφζνδαμο (MapIe) 
Επιφάνεια μπράτςου (fingerboard) από ζβενο 
(ebony) 
Χορδιζρα (taiIpiece) με 4 βιδάκια 
μικροκουρδίςματοσ, από ζβενο  
Διατεκεί ρυκμιηόμενθ γζφυρα 
Διακζτει κικθ ϊμου 
Συνοδεφεται από ειδικό ρετςίνι για το δοξάρι 

2.7 ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 
Βιολοντςζλο 4/4 
Καπάκι από ζλατο (spruce) 
Ρλαϊνά από ςφζνδαμο (MapIe) 
Οπίςκια επιφάνεια από ςφζνδαμο (mapIe) 
Επιφάνεια μπράτςου (fingerboard) από ζβενο 
(εβονυ) 
Χορδιζρα (taiIpiece) με 4 βιδάκια 
μικροκουρδίςματοσ, από ζβενο  
Διακζτει δοξάρι 
Συνοδεφεται από ειδικό ρετςίνι για το δοξάρι 
Διακζτει κικθ μεταφοράσ με δφο λουριά για 
τοποκζτθςθ ςτθν πλάτθ 

ΝΑΙ 

  

2.8 ΚΟΝΤΑΜΡΑΣΟ 3/4 
Κοντραμπάςο 3/4 
Φινίριςμα κόκκινο-καφζ ματ 
Επιφάνεια (fingerboard) από ζβενο (ebony) 
Διακζτει ξφλινο δοξάρι 
Συνοδεφεται από ειδικό ρετςίνι για το δοξάρι 
Μαλακι κικθ μεταφοράσ 

ΝΑΙ 

  

2.9 ΦΛΑΟΥΤΟ  
Φλάουτο nickeI (nickeI-siIver) Τονικότθτα Σολ (G) 
Μθχανιςμό για Ε spIit 
Διακζτειδιπλό headjoint, straight και curved 
Διακζτει κικθ 
Διακζτει βζργα με κακαριςτικά πανιά 

ΝΑΙ 

  

2.10 OMΡΟΕ 
Πμποε καταςκευαςμζνο από ςυνκετικό υλικό, 
ρθτίνθ ABS Κλειδιά επάργυρα 
Απλοποιθμζνο θμιαυτόματο Ματ φινίριςμα 
Με χαμθλι νότα το ΣΙ (Β)  
Διακζτει κικθ ϊμου 

ΝΑΙ 

  

2.11 ΚΛΑΙΝΕΤΟ 
Κλαρινζτο ςε τονικότθτα ΣΙ φφεςθ (Bb) Να 
διακζτει 17 κλειδιά και 6 δαχτυλίδια Σϊμα ξφλινο 
Τα κλειδιά και δαχτυλίδια να είναι επάργυρα 
Ελατιρια από ατςάλι 
Διακζτει ςτιριγμα αντίχειρα 
Διακζτει ςκλθρι κικθ για μεταφορά επ' ϊμου 
Διακζτει πανί εςωτερικοφ κακαριςμοφ με 
κορδόνι 

ΝΑΙ 

  

2.12 AΛTO ΣΑΞΟΦΩΝΟ 
Άλτο Σαξόφωνο Mιb (Eb) 
Κλειδί για ψθλό Φα# (High F# key)  
Σϊμα από YeIIow με λάκα υκμιηόμενθ βάςθ 

ΝΑΙ 
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αντίχειρα 
Διακζτει κικθ μεταφοράσ με λουρί ϊμου 

2.13 ΤΕΝΟΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ 
Τενόρο Σαξόφωνο ςε Σιb(Eb) 
Κλειδί για ψθλό Φα# (High F# key)  
Σϊμα από YeIIow με λάκα  
υκμιηόμενθ βάςθ αντίχειρα 
Διακζτει κικθ μεταφοράσ με λουρί ϊμου 

ΝΑΙ 

  

2.14 ΒΑΥΤΟΝΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ 
Βαρφτονο Σαξόφωνο ςε Mιb (Eb)  
Κλειδί για χαμθλό Λα (Iow Α key)  
Σϊμα YeIIow ι GoId Brass μελάκα 
υκμιηόμενθ βάςθ αντίχειρα 

ΝΑΙ 

  

2.15 ΤΟΜΡΕΤΑ  
Τρομπζτα ςε Σιb (Bb) 
Καμπάνα καταςκευαςμζνθ από YeIIow με 
διάμετρο 123mm  
Διάμετροσ ςωλινα 11,65mm 
Επικάλυψθ γυαλιςτερισ λάκασ 2 εξαγωγζσ ςιζλου 
Επιςτόμιο τθσ ίδιασ καταςκευάςτριασ εταιρείασ 
Θικθ ϊμου 

ΝΑΙ 

  

2.16 ΤΟΜΡΟΝΙ 
Τρομπόνι ςε Σι φφεςθ (Bb) 
Καμπάνα από Brass με διάμετρο 203mm 
Διάμετρο ςωλινα 12,7mm 
Επικάλυψθ γυαλιςτερισ λάκασ 
Σωλινασ καταςκευαςμζνοσ από nickeI siIver  
Επιςτόμιο τθσ ίδιασ καταςκευάςτριασ εταιρείασ  
Θικθ ϊμου 
Εξαγωγι ςιζλου 

ΝΑΙ 

  

2.17 ΕΥΦΩΝΙΟ 
Ευφϊνιο ςε Σι φφεςθ (Bb) 
Καμπάνα από YeIIow με διάμετρο 279 mm 
Σϊμα YeIIow 
3 εξαγωγζσ ςιζλου 
Επικάλυψθ γυαλιςτερισ λάκασ  
Υποδοχι για αναλόγιο 
Επιςτόμιο τθσ ίδιασ καταςκευάςτριασ εταιρείασ  
Διακζτει κικθ μεταφοράσ 

ΝΑΙ 

  

2.18 ΤΟΥΜΡΑ  
Τοφμπα ςε τονικότθτα Σι φφεςθ (Bb)  
Καμπάνα από YeIIow 
Καμπάνα με διάμετρο 380mm  
Διάμετροσ Σωλινα (bore) 16mm Σϊμα Brass 
Επικάλυψθ γυαλιςτερισ λάκασ 
Να διακζτει τουλάχιςτον 2 εξαγωγζσ ςιζλου  
Επιςτόμιο τθσ ίδιασ καταςκευάςτριασ εταιρείασ  
Διακζτει ςκλθρι κικθ μεταφοράσ 

ΝΑΙ 

  

2.19 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΟ 
Γαλλικό Κόρνο ςε τονικότθτα Σιb (Bb) 
Μθχανιςμόσ με 3 ρότορεσ Καμπάνα από YeIIow 
Καμπάνα με διάμετρο 277.50mm  
Διάμετροσ Σωλινα (bore) 12.50mm  

ΝΑΙ 
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Επικάλυψθ γυαλιςτερισ λάκασ 
Επιςτόμιο τθσ ίδιασ καταςκευάςτριασ εταιρείασ  
Θικθ μεταφοράσ 

2.20 ΤΑΜΡΟΥΟ 
Ταμποφρο μεταλλικό με διάμετρο 14" Βάκοσ 5.5" 
υκμιηόμενοι ςφιγκτιρεσ 
Ενιαίοι ςφιγκτιρεσ και για τισ δφο επιφάνειεσ 
Μεταλλικι βάςθ ςτιριξθσ δαπζδου με τρία πόδια 
και ρυκμιηόμενθ φψοσ 

ΝΑΙ 

  

2.21 ΚΥΜΒΑΛΑ ΟΧΘΣΤΑΣ (ΗΕΥΓΟΣ) 
Ηεφγοσ από πιατίνια ορχιςτρασ 18” Δερμάτινεσ 
λαβζσ 
Καταςκευαςμζνα από κράμα ορείχαλκου 
προτφπου MS63 

ΝΑΙ 

  

2.22 MAΙΜΡΑ 
Μαρίμπα 4 οκτάβων C3 - C7 
Ρλικτρα padouk 
Τροχιλατθ βάςθ με ρυκμιηόμενο φψοσ Διακζτει 
μπαγκζτεσ (maIIets) 
Διακζτει κάλυμμα 

ΝΑΙ 

  

2.23 DRUMSET 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
Κάςα διαμζτρου 20” με βάκοσ 17” Βακφ Tom 
διαμζτρου 14” με βάκοσ 13” 
Μεςαίο Tom διαμζτρου 12”με βάκοσ 8” Μικρό 
Tom διαμζτρου 10"με βάκοσ 7"  
Ταμποφρο διαμζτρου 14"με βάκοσ 5.5" 
Τα ξφλα των τυμπάνων είναι από 100% φφλλα 
ςθμφδασ (Birch) με 6 ςτρϊςεισ φφλλων  
Τα τφμπανα διακζτουν μεταλλικά ςτεφάνια και 
ςφικτιρεσ 
Σφικτιρεσ είναι ξεχωριςτοί για κάκε επιφάνεια  
Χρϊμα ςε απόχρωςθ ξφλου με γυαλιςτερι λάκα 
Μεταλλικζσ βάςεισ με 3 πόδια για ταμποφρο, 
πιατίνι Crash x 2, πιατίνι Ride, πιατίνι HiHat 
Ρετάλι Κάςασ 
Κάκιςμα με ςζλα ςτρογγυλι με διάμετρο 330 
χιλιοςτά, ανατομικό, ρυκμιηόμενο κακ' φψοσ, 
ςφθνωτό  
Ριατίνι Crash 18" 
Ριατίνι Crash 16" 
Ριατίνι Ride 20" 
Ηεφγοσ πιατινιϊν Hihat 14"  

ΝΑΙ 

  

2.24 ΑΚΟΝΤΕΟΝ 
Ακορντεόν με 7 ρετηίςτρα Διακζτει κλαβιζ με 37 
πλικτρα  
Διακζτει 80 μπάςα 
διακζτει μθχανιςμό ανάρτθςθσ (λουριά)  
Σκλθρι κικθ μεταφοράσ τφπου βαλίτςασ 

ΝΑΙ 

  

2.25 ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΡΑΣΟ 
4χορδο Θλεκτρικό Μπάςο Ταςτιζρα 24 τάςτων 
Κλίμακα ταςτιζρασ 34"  
Σϊμα από μαόνι 
Μπράτςο από mahogany  

ΝΑΙ 
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Ταςτιζρα από παλίςανδρο 
2 μαγνιτεσ τφπουhumbucker  
Χειριςτιρια για Master VoIume 
Ιςοςτακμιςτισ 3 περιοχϊν (EquaIizer Bass MiddIe 
High) 
Συνοδεφεται από βάςθ δαπζδου  
Συνοδεφεται από λουρί ϊμου 
Συνοδεφεται από κικθ ϊμου με πάχοσ 
επζνδυςθσ 20mm και με προςτατευτικι 
εςωτερικι επζνδυςθ ςτοheadstock 

2.26 ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΚΙΘΑΑ 
Θλ. Κικάρα με ςϊμα από ςφζνδαμο  
Ταςτιζρα 22 τάςτων 
Μπράτςο από ςφζνδαμο  
Ταςτιζρα από παλίςανδρο 
Κλίμακα ταςτιζρασ 25 1/2" (648 mm) 
3 μαγνιτεσ: Bridge Humbucker και 2 singIe coiI 
μαγνιτεσ ςτθ κζςθ neck και middIe  
Ρεντακζςιοσ επιλογζασ μαγνιτθ 
Δυνατότθτα μετατροπισ του humbucker ςε 
μονοπινιο 
Γζφυρα Vintage Wilkinson tremolo , VoIume και 
tone controIs 
Συνοδεφεται από βάςθ δαπζδου ,  
Συνοδεφεται από λουρί ϊμου 
Συνοδεφεται από κικθ ϊμου με πάχοσ 
επζνδυςθσ 20mm και με προςτατευτικι 
εςωτερικι επζνδυςθ ςτοheadstock 

ΝΑΙ 

  

2.27 ΚΛΑΣΙΚΘ ΚΙΘΑΑ 
Κλαςικι κικάρα 4/4 Concert  
Ράνω καπάκι από ςυμπαγι κζδρο 
Ρλαϊνά ξφλα από ςυμπαγι παλίςανδρο  
Κάτω καπάκι από ςυμπαγι παλίςανδρο  
Ταςτιζρα από ζβενο 
Μπράτςο κζδρο ενιςχυμζνο με ζβενο  
Κλειδιά χορδίςματοσ επίχρυςα  
Συνοδεφεται από βάςθ δαπζδου  
Συνοδεφεται από κικθ τφπου βαλίτςα 

ΝΑΙ 

  

2.28 ΕΝΙΣΧΥΤΘΣ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΚΙΘΑΑΣ 
Ενιςχυτισ Θλ. Κικάρασ με τεχνολογία modeIing 
USB Inteface για ςφνδεςθ με υπολογιςτι μζςω 
ASIO driver 
Ιςχφσ 60W κατ' ελάχιςτον  
Μεγάφωνο 10” κατ' ελάχιςτον  
Iooper 30” κατ' ελάχιςτον  
Ενςωματωμζνο κουρδιςτιρι 
Ροδοδιακόπτθσ ελζγχου αλλαγισ προγραμμάτων 
και ελζγχου του Iooper 

ΝΑΙ 

  

2.29 ΕΝΙΣΧΥΤΘΣ ΘΛΕΚΤΙΚOY MΡΑΣΟΥ 
Ενιςχυτισ Θλεκτρικοφ μπάςου, ιςχφοσ 150W 
Θχείο 1 Χ 15ϋμε tweeter 1 "HF XLR line out 
FX Loop 
Είςοδοσ Aux 

ΝΑΙ 
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Ζξοδοσ ακουςτικϊν 

2.30 ΣΥΝΘΕΤΘΤΘΣ (SYNTHESIZER) 
Svnthesizer με κλαβΙζ 61 πλικτρων  
Ρλικτρα με ευαιςκθςία veIocity Χωρίσ 
ενςωματωμζνα θχεία 
1000 ιχοι 
Ρολυφωνία 128 νότεσ 
Χειριςτιρια για pitch bend και moduIation 
Κουμπιά για αλλαγι οκτάβασ 
Κουμπιά για transpose με βιμα θμιτονίου 
Σφνδεςθ Midi Spin DΙΝ 
Σφνδεςθ IJSB 
Διατζτει sustain pedaI 
Μαλακι κικθ με 2 λουριά μεταφοράσ ςτθν 
πλάτθ  
Βάροσ 4,7 Kg 

ΝΑΙ 

  

2.31 ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΦΩΝΟ 
Σοπράνο ξυλόφωνο διατονικό. 
16 μπάρεσ από ξφλο pao rosa 32 x 18 mm.  
Τονικό εφροσ C2 - A3. 
Ρλαίςιο καταςκευαςμζνο από ζλατο, πάχουσ 
12mm. 
Ρεριλαμβάνονται: Μπαγκζτεσ Studio 49 S5 (1 
ηεφγοσ) και ζξτρα μπάρεσ f# και bb. 

ΝΑΙ 

  

2.32 ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΟΧΘΣΤΑΣ 
Αναλόγιο ορχιςτρασ με μεταλλικι βάςθ  
Μθ διαπερατι μεταλλικι πλάτθ, 
Με τρία αναδιπλοφμενα πόδια  
Δυνατότθτα ρφκμιςθσ φψουσ  
Στακερι πλάτθ 
Μαφρου χρϊματοσ 
10 τεμάχια 

ΝΑΙ 
 

  

2.33 ΥΡΟΡΟΔΙΟ ΚΙΘΑΑΣ 
Εφροσ φψουσ 10 ζωσ 25 cm με ρφκμιςθ 6 
επιπζδων 
Ρλάκα ποδιοφ με αντιολιςκθτικό ελαςτικό 
ταμπόν, μζγεκοσ (Ρ x Υ): 10 x 25 cm 
Βάροσ: 0,80 Kg 
10 τεμάχια 

ΝΑΙ 

  

2.34 STAGE ΡΙΑΝΟ 
Stage Piano με 88 βαρυκεντριςμζνα πλικτρα 
Διακζτει 24 διαφορετικοφσ ιχουσ 
Ρολυφωνία 192 νότεσ  
Δυνατότθτα για DuaI voice 
Δυνατότθτα για keyboard spIit 
Ζξοδοι ακουςτικϊν 2 κατ' ελάχιςτο 
Ρεριλαμβάνεται πετάλι sustain 
Ρεριλαμβάνεται αναλόγιο που τοποκετείται 
πάνω ςτο όργανο  
Διακζτει 2 ενςωματωμζνα θχεία 
Σφνδεςθ USB για χριςθ midi keyboard 
Βάροσ 11,8Kg 
Ρεριλαμβάνεται τροχιλατθ βαλίτςα 

ΝΑΙ 
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Ρεριλαμβάνεται με μεταλλικό πτυςςόμενο 
κάκιςμα πιάνου 

2.35 ΒΑΣΘ 
Αναδιπλοφμενθ μονι βάςθ Τφπου χιαςτί 
Δυνατότθτα ςυνολικοφ φορτίου 81 kg 
Φψοσ βάςθσ (διπλωμζνθ): 98 cm 

ΝΑΙ 

  

2.36 ΟΘΙΟ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΡΑΣΟ 
Πρκιο θλεκτρικό μπάςο Μζγεκοσ 3/4 
Σφςτθμα piezo για ενίςχυςθ του ιχου  
υκμιςτικά ζνταςθσ και ποιότθτασ (tone)  
Συνοδεφεται από δοξάρι 
Διακζτει endpin για όρκια κζςθ εκτζλεςθσ  
Ραρζχεται κικθ μεταφοράσ 

ΝΑΙ 

  

2.37 MIDI KYEBOARD 
Midi Κeyboard 2 οκτάβων 
25 πλικτρα πλιρουσ μεγζκουσ 
Τροχόσ ελζγχου Pitchbend  
Τροχόσ ελζγχου ModuIation Pads ελζγχου: 8 
Ρεριςτροφικά ποτενςιόμετρα : 4 
Τροφοδοςία μζςω USB  

ΝΑΙ 

  

 ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΓΑΝΑ    

2.38 ΤΑΜΡΟΥΑΣ 
Σκάφοσ με ντοφγεσ από μαόνι ι κελεμπζκι ι 
μουριά ι καρυδιά ι ςυνδυαςμό αυτϊν 
Κλειδιά από ζβενο ι rosewood 
Μικοσ χορδισ 68-69cm 
27-28 μπερντζδεσ 
Επτά χορδζσ (3+2+2) 
Θικθ μεταφοράσ με ενιςχυμζνθ εςωτερικι 
επζνδυςθ 3mm κατ' ελάχιςτο 

ΝΑΙ 

  

2.39 ΛΑΟΥΤΟ 
Μικοσ κλίμακασ 70cm 
Καπάκι από ζλατο 
Σκάφοσ από καρυδιά ι παλίςανδρο ι κελεμπζκι ι 
μουριά ι ζβενο ι ςυνδυαςμό αυτϊν 
25 ντοφγεσ τουλάχιςτον 
Διαςτάςεισ ςκάφουσ 47x36x18 (με απόκλιςθ +/-
1%) 
Ταςτιζρα από ζβενο 
11 μπερντζδεσ 
4.8cm φάρδοσ ταςτιζρασ ςτθν ζνωςθ θχείο-
μπράτςο (με απόκλιςθ +/-1mm) 
4 cm φάρδοσ ταςτιζρασ ςτο προςκεφάλι (με 
απόκλιςθ +/- 1mm) 
Επζνδυςθ ςτο μπράτςο από το ξφλο καταςκευισ 
του ςκάφουσ 
7 καμάρια 
Κλειδιά λαοφτου/μαντόλασ 
Σκλθρι κικθ μεταφοράσ 

ΝΑΙ 

  

2.40 ΟΥΤΙ 
Μικοσ κλίμακασ 58,5 cm (με απόκλιςθ +/-1%) 
Καπάκι από ζλατο 
Σκάφοσ με 15 ντοφγεσ τουλάχιςτον 

ΝΑΙ 
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Διαςτάςεισ ςκάφουσ 48x36x19 (με απόκλιςθ +/-
1%) 
Tαςτιζρα από ζβενο 
Κλειδιά από ζβενο ι rosewood 
5,5-5,8cm φάρδοσ ταςτιζρασ ςτθν ζνωςθ θχείο-
μπράτςο 
3,8-4cm φάρδοσ ταςτιζρασ ςτο προςκεφάλι. 
Θικθ μεταφοράσ με ενιςχυμζνθ εςωτερικι 
επζνδυςθ 3mm κατ' ελάχιςτο 

2.41 ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ 
Σκάφοσ από Καρυδιά ι κελεμπζκι ι μουριά ι 
Wenge 
Καπάκι από Ζλατο 
Ταςτιζρα & Καβαλάρθσ από Ζβενο 
Θικθ μεταφοράσ με ενιςχυμζνθ εςωτερικι 
επζνδυςθ 3mm κατ' ελάχιςτο 

ΝΑΙ 

  

2.42 ΜΑΝΤΟΛΑ 
Σκάφοσ από Καρυδιά ι κελεμπζκι ι μουριά ι 
Wenge 
Καπάκι από Ζλατο 
Ταςτιζρα & Καβαλάρθσ από Ζβενο 
Θικθ μεταφοράσ με ενιςχυμζνθ εςωτερικι 
επζνδυςθ 3mm κατ' ελάχιςτο 

ΝΑΙ 

  

2.43 ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΙΝΟ 
Σϊμα από ζβενο ι GrenadiIIa 
Σφςτθμα κλειδιϊν MuIIer ι OehIer ι AIbert. 
Δφο βαρελάκια 
Επάργυρα κλειδιά 
Θικθ μεταφοράσ τφπου βαλίτςασ 

ΝΑΙ 

  

2.44 ΣΑΝΤΟΥΙ 
Ζκταςθ 3 1/2 οκτάβεσ 
Καπάκι και πάτοσ από ζλατο ι ερυκρελάττθ 
Μπαλκόνι από κελεμπζκι ι pinbIock 
Καβαλάρθδεσ από οξυά 
Βάςθ ςτιριξθσ 
Δυο ςετ μπακζτεσ 
Κλειδί κουρδίςματοσ 
Θικθ μεταφοράσ τφπου βαλίτςασ με ρόδεσ 

ΝΑΙ 

  

2.45 ΚΑΝΟΝΑΚΙ 
26 φωνϊν 
Καπάκι από μαςίφ ξφλο πλάτανου 
Κλειδιά από ζβενο ι rosewood 
Μαντάλια από siIveraIpaca ι nickeI 
Φυςικό δζρμα ι ςυνκετικό (Fiberskin) 
Χορδζσ από PVF ι μικτό set PVF-NyIon. 
Δυο ςετ πζνεσ και ειδικά δαχτυλίδια 
Κλειδί κουρδίςματοσ 
Θικθ μεταφοράσ τφπου βαλίτςασ 

ΝΑΙ 

  

2.46 ΝΤΕΦΙ 
Θπειρϊτικο ντζφι με διάμετρο 30 cm (12") από 
καρυδιά ι οξυά (με απόκλιςθ +/-5%) 
Τζςςερα ηεφγθ χάλκινα ηίλια 
Δυνατότθτα κουρδίςματοσ με εςωτερικό 

ΝΑΙ 
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μθχανιςμό ι εξωτερικό ελαφρφ ςιδερζνιο 
ςτεφάνι 
Μεμβράνθ από φυςικό δζρμα ι ςυνκετικό 
Fiberskin 
Θικθ μεταφοράσ 

2.47 ΜΡΕΝΤΙ 
Διάμετροσ πλαιςίου 40- 46cm (16in ζωσ 18in) από 
καρυδιά ι οξυά 
Ρλάτοσ 8-10 cm και δυνατότθτα κουρδίςματοσ με 
εςωτερικό μθχανιςμό 
Μεμβράνθ από φυςικό δζρμα ι ςυνκετικό 
Fiberskin 
Θικθ μεταφοράσ 

ΝΑΙ 

  

2.48 ΤΟΥΜΡΕΛΕΚΙ 
Χάλκινο ςϊμα 
38-40 cm φψοσ 
Χάλκινο ςτεφάνι διαμζτρου 18-20 cm με 5 βίδεσ 
Μεμβράνθ από ςυνκετικό δζρμα (fiberskin) 
Θικθ μεταφοράσ 

ΝΑΙ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ - ΤΜΘΜΑ 3 

ΔΙΑΚΥΘΞΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΔΘΛΩΣΘ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ

Σ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ 

 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ    

3.1 ΣΤΑΘΕΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘΣ 
(STUDIO) i7 με SSD HD 

ΝΑΙ   

 Να αναφερθεί ο καταςκευαςτήσ και το 
μοντζλο 

ΝΑΙ   

 Θ καταςκευι και θ ςυναρμολόγθςθ του 
ςυςτιματοσ ζχει γίνει ςε εργοςτάςιο 
καταςκευαςτι με πιςτοποίθςθ ISO 9001 

ΝΑΙ   

 Ριςτοποιιςεισ και ςυμμόρφωςθ με 
πρότυπα:  

CE, ENERGY 
STAR, WEEE, 

RoHS 

  

 Security:  Setup/BIOS 
Password, 

Chassis 

Lockready 

  

 Επεξεργαςτήσ (CPU)    

 Βαςικι ςυχνότθτα λειτουργίασ τουλάχιςτον 
3.00 GHZ δυναμικά αυξανόμενθ τουλάχιςτον 
ςτα 4.40 GHZ 

ΝΑΙ   

 Συςκευαςία Box (ςυμπεριλαμβάνεται 
ανεμιςτιρασ του καταςκευαςτι)  

ΝΑΙ   

 Φυςικοί Ρυρινεσ (Cores)  >= 6   

 Νιματα (Threads)  >= 6   

 L2 cache  >= 9MB   

 Τεχνολογία 14nm – MaxTDP 65W ΝΑΙ   

 Υποςτιριξθ Virtualization  ΝΑΙ   

 Ενςωματωμζνοσ επεξεργαςτισ γραφικϊν  ΝΑΙ   

 Επιδόςεισ επεξεργαςτι τουλάχιςτο ίςεσ με 
αυτζσ ενόσ Inteli7-9700 βάςει των μετρικϊν 
απόδοςθσ όπωσ τεκμθριϊνονται ςτο 
https://www.cpubenchmark.net 

ΝΑΙ   

 Μνήμη (RAM) ΝΑΙ   

 Μζγιςτο μζγεκοσ κεντρικισ μνιμθσ >= 64GB   

 1 x 16GB DDR4 / 2666 MHz ΝΑΙ   

 Αρικμόσ ελεφκερων κζςεων μνιμθσ κατά 
τθν παράδοςθ 

>= 1   

https://www.cpubenchmark.net/
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 Μονάδεσ δίςκων ΝΑΙ   

 Ρλικοσ προςφερόμενων δίςκων >= 1   

 Τεχνολογία SSD   

 Χωρθτικότθτα >=512GB   

 M.2 PCIe διεπαφι  ΝΑΙ   

 Ρρωτόκολλο Επικοινωνίασ NVM 
Express 

  

 Οδηγόσ DVD-RW ΝΑΙ   

 Να διακζτει εςωτερικό DVD±RW ΝΑΙ   

 Θφρεσ/Υποδοχζσ Μητρικήσ ΝΑΙ   

 Υποδοχι PCIex16 ακόμθ και αν υπάρχει 
ενςωματωμζνθ κάρτα γραφικϊν  

>= 1   

 Υποδοχι PCIe x1 >= 1   

 SataIII 6.0 GBps υποδοχζσ δίςκων ι οπτικϊν 
αποκθκευτικϊν μζςων 

>= 2   

 M.2 PCIe διεπαφι για ςφνδεςθ 
αποκθκευτικοφ μζςου SSD 

>= 1   

 USB 3.1 >=4   

 USB 2.0  >=4   

 Ζξοδοσ HDMI >=1   

 2 κφρεσ PCIExpress ελεφκερεσ κατά τθν 
παράδοςθ των μθχανθμάτων  

ΝΑΙ   

 Audio-In και Audio-Out  ΝΑΙ   

 Ενςωματωμζνθ κάρτα δικτφου Ethernet 
10/100/1000 Μbps 

ΝΑΙ   

 Κάρτα Γραφικϊν Ενςωμα-
τωμζνθ 

  

 ΘΧΟΣ ΝΑΙ   

 Ενςωματωμζνθ κάρτα ιχου  ΝΑΙ   

 Εςωτερικό θχείο ΝΑΙ   

 Ρληκτρολόγιο (Keyboard)  ΝΑΙ   

 Εξελλθνιςμζνο ΝΑΙ   

 Διεπαφι USB 2.0 ΝΑΙ   

 Λειτουργία plug ‘n’ play ΝΑΙ   

 Διάταξθ πλικτρων με Ελλθνικοφσ/ Αγγλικοφσ 
(US) χαρακτιρεσ 

ΝΑΙ   

 Ροντίκι (Mouse) ΝΑΙ   

 Οπτικό ΝΑΙ   
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 Διεπαφι USB 2.0 ΝΑΙ   

 Κουτί (Tower) ΝΑΙ   

 4 Θφρεσ USB ςτθν πρόςοψθ, ςυνδεδεμζνεσ 
με τθ μθτρικι οι δφο εκ των οποίων να είναι 
USB 3.1 

ΝΑΙ   

 4 Θφρεσ USB ςτθν οπίςκια όψθ, 
ςυνδεδεμζνεσ με τθ μθτρικι οι δφο εκ των 
οποίων να είναι USB 3.1 

ΝΑΙ   

 Τροφοδοτικό (Power Supply) ΝΑΙ   

 80 PLUS Bronze ΝΑΙ   

 Λειτουργικό Σφςτημα και Λογιςμικό ΝΑΙ   

 MSWindows 10 Pro 64bitGreek 
ςυνοδευόμενο με τθν κατάλλθλθ άδεια 
χριςθσ 

ΝΑΙ   

 Να υπάρχει ιςτοςελίδα του καταςκευαςτι 
με drivers ςυςκευϊν για τα MSWindows 
λειτουργικά 

ΝΑΙ   

 Να υπάρχει εργαλείο του καταςκευαςτι για 
προλθπτικι παρακολοφκθςθ, 
αυτοματοποιθμζνο εντοπιςμό 
προβλθμάτων, ειδοποιιςεισ και δθμιουργία 
ςυμβάντων που αφοροφν το ςφςτθμα 

ΝΑΙ   

 Το Λειτουργικό Σφςτθμα και τα δεδομζνα 
χρθςτϊν κα βρίςκονται ςε ζνα διαμζριςμα 

ΝΑΙ   

 Office Home & Business 2019 ΝΑΙ   

 Εγγφηςη ΝΑΙ   

 Ανταπόκριςθ για το hardwareon-
sitenextbusinessday από τον καταςκευαςτι, 
ςυμπεριλαμβανομζνων ανταλλακτικϊν και 
εργαςίασ 

ΝΑΙ   

 Χρονικι διάρκεια τθσ παραπάνω εγγφθςθσ – 
τεχνικισ υποςτιριξθσ από τον καταςκευαςτι 

≥ 5 ζτθ   

 Θ παραπάνω εγγφθςθ – τεχνικι υποςτιριξθ 
να πιςτοποιείται εγγράφωσ με παραπομπι 
ςε επίςθμθ διλωςθ του καταςκευαςτι του 
υλικοφ. 

Θ επιςτολι - διλωςθ αυτι κα κατατεκεί επί 
ποινι αποκλειςμοφ ςτον Φάκελο τθσ 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 

ΝΑΙ   

3.2 ΟΘΟΝΘ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ (STUDIO)  ΝΑΙ   

 Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
μοντζλο 

ΝΑΙ   

 Του ίδιου καταςκευαςτι με τον ςτακμό 
εργαςίασ 

ΝΑΙ   
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 Διαγϊνιοσ >= 32”   

 Τεχνολογία  LED   

 Τεχνολογία Anti-Glare   

 Φωτεινότθτα >= 250 
cd/m2 

  

 Μζγιςτθ Ανάλυςθ >= 1920 x 
1080 @ 

60Hz 

  

 Βάκοσ χρϊματοσ 16,7 εκατομ-
μφρια 

χρϊματα 

  

 Χρόνοσ απόκριςθσ ςε κανονικι λειτουργία <= 8ms   

 Λόγοσ αντίκεςθσ (τυπικισ, ΜΘ δυναμικισ) >= 1.000:1   

 Συνδεςιμότθτα D-Sub και 
(DVI ι 
HDMI) 

  

 Γωνίεσ κζαςθσ, κατακόρυφθ και οριηόντια >= 170°   

 φκμιςθ φψουσ βάςθσ, κλίςθσ, περιςτροφισ 
και προςανατολιςμοφ (οριηόντια, 
κατακόρυφα) 

ΝΑΙ   

 Εγγφθςθ 3 ετϊν και μθδζν καμζνων 
κουκκίδων (zeropixel)  

ΝΑΙ   

 Να διακζτει ενςωματωμζνα θχεία ι 
εναλλακτικά αποςπϊμενα τθσ ίδιασ 
καταςκευάςτριασ με δυνατότθτα ςτερζωςθσ 
επί τθσ οκόνθσ κατόπιν ειδικισ βάςθσ τθσ 
ίδιασ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ 

ΝΑΙ   

 Θ οκόνθ να ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα 
καλϊδια τροφοδοςίασ και ςφνδεςθσ με τθν 
κεντρικι μονάδα του ηθτοφμενου 
επιτραπζηιου Θ/Υ, δίχωσ τθ χριςθ 
προςαρμογζων. 

ΝΑΙ   

3.3 ΣΤΑΘΕΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΓΑΦΕΙΩΝ) ΝΑΙ 
3 ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 Να αναφερθεί ο καταςκευαςτήσ και το 
μοντζλο 

ΝΑΙ   

 Θ καταςκευι και θ ςυναρμολόγθςθ του 
ςυςτιματοσ ζχει γίνει ςε εργοςτάςιο 
καταςκευαςτι με πιςτοποίθςθ ISO 9001 

ΝΑΙ   

 Ριςτοποιιςεισ και ςυμμόρφωςθ με 
πρότυπα:  

CE, ENERGY 
STAR, WEEE, 

RoHS 

  

 Security:  Setup/BIOS 
Password, 
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Chassis 

Lockready 

 Επεξεργαςτήσ (CPU)    

 Βαςικι ςυχνότθτα λειτουργίασ τουλάχιςτον 
3.00 GHZ δυναμικά αυξανόμενθ τουλάχιςτον 
ςτα 4.40 GHZ 

ΝΑΙ   

 Συςκευαςία Box (ςυμπεριλαμβάνεται 
ανεμιςτιρασ του καταςκευαςτι)  

ΝΑΙ   

 Φυςικοί Ρυρινεσ (Cores)  >= 6   

 Νιματα (Threads)  >= 6   

 L2 cache  >= 9MB   

 Τεχνολογία 14nm – MaxTDP 65W ΝΑΙ   

 Υποςτιριξθ Virtualization  ΝΑΙ   

 Ενςωματωμζνοσ επεξεργαςτισ γραφικϊν  ΝΑΙ   

 Επιδόςεισ επεξεργαςτι τουλάχιςτο ίςεσ με 
αυτζσ ενόσ Inteli5-9500 βάςει των μετρικϊν 
απόδοςθσ όπωσ τεκμθριϊνονται ςτο 
https://www.cpubenchmark.net 

ΝΑΙ   

 Μνήμη (RAM) ΝΑΙ   

 Μζγιςτο μζγεκοσ κεντρικισ μνιμθσ >= 32GB   

 1 x 16GB DDR4 / 2666 MHz ΝΑΙ   

 Αρικμόσ ελεφκερων κζςεων μνιμθσ κατά 
τθν παράδοςθ 

>= 1   

 Μονάδεσ δίςκων ΝΑΙ   

 Ρλικοσ προςφερόμενων δίςκων >= 1   

 Τεχνολογία SSD   

 Χωρθτικότθτα >= 256GB   

 M.2 PCIe διεπαφι  ΝΑΙ   

 Ρρωτόκολλο Επικοινωνίασ NVM 
Express 

  

 Οδηγόσ DVD-RW ΝΑΙ   

 Να διακζτει εςωτερικό DVD±RW ΝΑΙ   

 Θφρεσ/Υποδοχζσ Μητρικήσ ΝΑΙ   

 Υποδοχι PCIex16 ακόμθ και αν υπάρχει 
ενςωματωμζνθ κάρτα γραφικϊν  

>= 1   

 Υποδοχι PCIe x1 >= 1   

 SataIII 6.0 GBps υποδοχζσ δίςκων ι οπτικϊν 
αποκθκευτικϊν μζςων 

>= 2   

 M.2 PCIe διεπαφι για ςφνδεςθ >= 1   

https://www.cpubenchmark.net/
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αποκθκευτικοφ μζςου SSD 

 USB 3.1 >=4   

 USB 2.0  >=4   

 Ζξοδοσ HDMI >=1   

 2 κφρεσ PCIExpress ελεφκερεσ κατά τθν 
παράδοςθ των μθχανθμάτων  

ΝΑΙ   

 Audio-In και Audio-Out  ΝΑΙ   

 Ενςωματωμζνθ κάρτα δικτφου Ethernet 
10/100/1000 Μbps 

ΝΑΙ   

 Κάρτα Γραφικϊν Ενςωμα-
τωμζνθ 

  

 ΘΧΟΣ ΝΑΙ   

 Ενςωματωμζνθ κάρτα ιχου  ΝΑΙ   

 Εςωτερικό θχείο ΝΑΙ   

 Ρληκτρολόγιο (Keyboard)  ΝΑΙ   

 Εξελλθνιςμζνο ΝΑΙ   

 Διεπαφι USB 2.0 ΝΑΙ   

 Λειτουργία plug ‘n’ play ΝΑΙ   

 Διάταξθ πλικτρων με Ελλθνικοφσ/ Αγγλικοφσ 
(US) χαρακτιρεσ 

ΝΑΙ   

 Ροντίκι (Mouse) ΝΑΙ   

 Οπτικό ΝΑΙ   

 Διεπαφι USB 2.0 ΝΑΙ   

 Κουτί (Tower) ΝΑΙ   

 4 Θφρεσ USB ςτθν πρόςοψθ, ςυνδεδεμζνεσ 
με τθ μθτρικι οι δφο εκ των οποίων να είναι 
USB 3.1 

ΝΑΙ   

 4 Θφρεσ USB ςτθν οπίςκια όψθ, 
ςυνδεδεμζνεσ με τθ μθτρικι οι δφο εκ των 
οποίων να είναι USB 3.1 

ΝΑΙ   

 Τροφοδοτικό (Power Supply) ΝΑΙ   

 80 PLUS Bronze ΝΑΙ   

 Λειτουργικό Σφςτημα και Λογιςμικό ΝΑΙ   

 MSWindows 10 Pro 64bitGreek 
ςυνοδευόμενο με τθν κατάλλθλθ άδεια 
χριςθσ 

ΝΑΙ   

 Να υπάρχει ιςτοςελίδα του καταςκευαςτι 
με drivers ςυςκευϊν για τα MSWindows 
λειτουργικά 

ΝΑΙ 
  

 Να υπάρχει εργαλείο του καταςκευαςτι για ΝΑΙ   
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προλθπτικι παρακολοφκθςθ, 
αυτοματοποιθμζνο εντοπιςμό 
προβλθμάτων, ειδοποιιςεισ και δθμιουργία 
ςυμβάντων που αφοροφν το ςφςτθμα 

 Το Λειτουργικό Σφςτθμα και τα δεδομζνα 
χρθςτϊν κα βρίςκονται ςε ζνα διαμζριςμα 

ΝΑΙ   

 Office Home & Business 2019 ΝΑΙ   

 Εγγφηςη ΝΑΙ   

 Ανταπόκριςθ για το hardwareon-
sitenextbusinessday από τον καταςκευαςτι, 
ςυμπεριλαμβανομζνων ανταλλακτικϊν και 
εργαςίασ 

ΝΑΙ   

 Χρονικι διάρκεια τθσ παραπάνω εγγφθςθσ – 
τεχνικισ υποςτιριξθσ από τον καταςκευαςτι 

≥ 5 ζτθ   

 Θ παραπάνω εγγφθςθ – τεχνικι υποςτιριξθ 
να πιςτοποιείται εγγράφωσ με παραπομπι 
ςε επίςθμθ διλωςθ του καταςκευαςτι του 
υλικοφ. 

Θ επιςτολι - διλωςθ αυτι κα κατατεκεί επί 
ποινι αποκλειςμοφ ςτον Φάκελο τθσ 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 

ΝΑΙ   

3.4 ΟΘΟΝΕΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΑΦΕΙΩΝ ΝΑΙ 
 

  

 Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
μοντζλο 

ΝΑΙ   

 Του ίδιου καταςκευαςτι με τον ςτακμό 
εργαςίασ 

ΝΑΙ 
  

 Διαγϊνιοσ >= 23”   

 Τεχνολογία  LED   

 Τεχνολογία Anti-Glare   

 Φωτεινότθτα >= 250 
cd/m2 

  

 Μζγιςτθ Ανάλυςθ >= 1920 x 
1080 @ 

60Hz 

  

 Βάκοσ χρϊματοσ 16,7 εκατομ-
μφρια 

χρϊματα 

  

 Χρόνοσ απόκριςθσ ςε κανονικι λειτουργία <= 8ms   

 Λόγοσ αντίκεςθσ (τυπικισ, ΜΘ δυναμικισ) >= 1.000:1   

 Συνδεςιμότθτα D-Sub και 
(DVI ι 
HDMI) 

  

 Γωνίεσ κζαςθσ, κατακόρυφθ και οριηόντια >= 170°   
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 φκμιςθ φψουσ βάςθσ, κλίςθσ, περιςτροφισ 
και προςανατολιςμοφ (οριηόντια, 
κατακόρυφα) 

ΝΑΙ   

 Εγγφθςθ 3 ετϊν και μθδζν καμζνων 
κουκκίδων (zeropixel)  

ΝΑΙ   

 Να διακζτει ενςωματωμζνα θχεία ι 
εναλλακτικά αποςπϊμενα τθσ ίδιασ 
καταςκευάςτριασ με δυνατότθτα ςτερζωςθσ 
επί τθσ οκόνθσ κατόπιν ειδικισ βάςθσ τθσ 
ίδιασ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ 

ΝΑΙ 

  

 Θ οκόνθ να ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα 
καλϊδια τροφοδοςίασ και ςφνδεςθσ με τθν 
κεντρικι μονάδα του ηθτοφμενου 
επιτραπζηιου Θ/Υ, δίχωσ τθ χριςθ 
προςαρμογζων. 

ΝΑΙ   

3.5 ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ    

 Α. Ρροδιαγραφζσ Συςτήματοσ    

 
Λειτουργίεσ 

Αντιγραφι, 
εκτφπωςθ, 
ςάρωςθ  

  

 Να είναι καινοφργιο (όχι εκκεςιακό, 
μεταχειριςμζνο ι ανακαταςκευαςμζνο κτλ.) 
και να προςκομίηεται προσ απόδειξθ τοφτου 
ςχετικό τεκμθριωτικό υλικό (π.χ. βεβαίωςθ 
καταςκευαςτι) 

ΝΑΙ 

  

 Βαςικι  μνιμθ ςυςτιματοσ 2GB   

 

Βαςικζσ διεπαφζσ 

Hi-Speed 
USB 2.0, 
Host USB, 
10/100/1000
Base-TX 
Ethernet, 

  

 Σφνδεςθ μζςω αςφρματου δικτφου (wifi) και 
δυνατότθτα mobile εκτφπωςθσ 

NAI 
  

 Λειτουργία διπλισ όψθσ για όλεσ τισ 
λειτουργίεσ  

Αυτόματθ 
  

 

Συμβατά Λειτουργικά ςυςτιματα 

Windows 10 
και νεότερο, 
WindowsSer
ver 2012 και 
νεότερο, 
Linux 

  

 Να πλθροί τουλάχιςτον μία από τισ 
ακόλουκεσ προδιαγραφζσ κφκλου εργαςιϊν: 

 
  

 
Μζγιςτοσ  μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν  

100.000 
ςελίδεσ  

  

 
Συνιςτϊμενοσ μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

10.000 
ςελίδεσ 

  

 Να αναφζρονται τα αναλϊςιμα που απαιτεί 
(π.χ. toner, τφμπανο κτλ) και ο χρόνοσ ηωισ 
τουσ (ςε ςελίδεσ) 

ΝΑΙ 
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 Να ςυνοδεφεται από αναλϊςιμα για 
εκτφπωςθ τουλάχιςτον 20.000 ςελίδων 

ΝΑΙ   

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ εξοπλιςμοφ 
τουλάχιςτον για ζνα ζτοσ 

ΝΑΙ   

 Β. Χειριςμόσ Χαρτιοφ    

 

Βαςικι είςοδοσ χειριςμοφ χαρτιοφ 

Bypass 
δίςκοσ 100 
φφλλων, 2 
δίςκοι 
δεφτερθσ 
ειςόδου 500 
φφλλων, 
αυτόματοσ 
τροφοδότθσ 
εγγράφων 
100 φφλλων 

  

 
Ζξοδοσ χειριςμοφ χαρτιοφ 

Δίςκοσ 250 
φφλλων 

  

 

Υποςτθριηόμενα μεγζκθ μζςων 

Bypass 
δίςκοσ: Α3-
Α6 
Δίςκοσ 1:Α4-
Α5 
Δίςκοσ 2: 
Α3-Α5 

  

 Γ. Λειτουργίεσ Αντιγραφήσ    

 
Μζγιςτθ ταχφτθτα μονόχρωμθσ και 
ζγχρωμθσ αντιγραφισ (Α4) 

>= 30 
ςελίδεσ το 
λεπτό 

  

 
Μζγιςτθ ταχφτθτα μονόχρωμθσ και 
ζγχρωμθσ αντιγραφισ (Α3) 

>= 15 
ςελίδεσ το 
λεπτό 

  

 Ανάλυςθ αντιγραφισ 600x600   

 Υποςτθριηόμενα μεγζκθ Α3 – Α5   

 Μζγιςτοσ αρικμόσ αντιγράφων 9.999   

 υκμίςεισ ςμίκρυνςθσ/μεγζνκυςθσ 
αντιγράφου 

25%-400% 
  

 Δ. Λειτουργίεσ Εκτυπωτή    

 
Μζγιςτθ ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ και 
ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ (Α4) 

>= 30 
ςελίδεσ το 
λεπτό 

  

 
Μζγιςτθ ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ και 
ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ (Α3) 

>= 15 
ςελίδεσ το 
λεπτό 

  

 Ανάλυςθ εκτφπωςθσ 600x600 dpi   

 Τεχνολογία Εκτφπωςθσ Laser   

 Εκτφπωςθ : PCL, PDF ΝΑΙ   

 Ε. Ρροδιαγραφζσ Σαρωτή    

 

Τφποσ ςαρωτι 

Αυτόματοσ 
τροφοδότθσ 
εγγράφων 
μονισ και 
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διπλισ όψθσ 
και επίπεδθ 
επιφάνεια 

 
Ανάλυςθ ςάρωςθσ 

>= 600x600 
dpi 

  

 Ζγχρωμθ ςάρωςθ ΝΑΙ   

 

Μζγιςτθ ταχφτθτα ςάρωςθσ  

45 εικόνεσ 
το λεπτό 
(αςπρόμαυρ
εσ/ζγχρωμεσ
) 

  

 

Μζκοδοι αποςτολισ 

ςε email, ςε 
φάκελο 
(SMB, FTP), 
ςε USB 

  

 
Τφποσ αρχείου 

TIFF, JPG, 
PDF 

  

 ΣΤ. Εγκατάςταςη    

 Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει, ςυνδζςει ςτο 
δίκτυο IP και παραμετροποιιςει το 
Ρολυμθχάνθμα ςε χϊρο που κα του 
υποδειχκεί. 

 

  

 ΕΡΙΡΛΑ    

3.6 ΓΑΦΕΙΑ 
Συνολικό Μικοσ Γραφείου (ςε cm) – από 160 
ζωσ 165 
Ρλάτοσ Κφριου Γραφείου (ςε cm) – από 80 
ζωσ 85 
Συνολικό Φψοσ (ςε cm) – από 70 ζωσ 75 
Στθν επιφάνεια εργαςίασ κα υπάρχει ειδικι 
ροηζτα για τθ διζλευςθ καλωδίων. 
Ο ςκελετόσ κα είναι μεταλλικόσ, βαμμζνοσ 
ςε θλεκτροςτατικι βαφι. 
Μετϊπθ από μοριςανίδα με επζνδυςθ από 
μελαμίνθ τριϊν ςτρϊςεων ελάχιςτου πάχουσ 
18mm και πλαϊνά ςόκαρα κα φζρουν ABC 
πάχουσ 2-3 mm 

ΝΑΙ 

 

 

 

3.7 ΚΑΕΚΛΑ ΘΧΟΛΘΡΤΘ 
Μεταλλικά μζρθ & βάςθ, τροχιλατα, με 
ψθλι ρυκμιηόμενθ πλάτθ, μπράτςα, 
ρυκμιηόμενθ κακ’ φψοσ, περιςτρεφόμενα, 
ανακλινόμενα, χρϊματοσ μαφρου και με 
προςκζφαλο 
Διαςτάςεισ: Μ.65xΒ.62xΥ.114/125 cm 
Φψοσ πλάτθσ: 73cm 
Μικοσ πλάτθσ: 50cm 
Βάκοσ κακίςματοσ: 50cm 
Μικοσ κακίςματοσ: 52cm 
Φψοσ κακίςματοσ: 42/53cm 
Φψοσ Μπράτςου Minimum: 61/72cm 
maximum: 67/78cm 
Εςωτερικά: 17/23cm 
Να πλθρεί τουσ όρουσ αςφάλειασ και 

ΝΑΙ 
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αντοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ :ISO 
9002, UNI STANDARDS, CEE STANDARDS, 
CATAS STANDARDS 
Εγγφθςθ τουλάχιςτον 3 ζτθ 

3.8 ΚΑΕΚΛΕΣ ΓΑΦΕΙΩΝ 
Ρλάτθ διαςτάςεων 47cmX86cm και ςυνολικό 
φψοσ από το πάτωμα 115-122cm. 
Θα  φζρει ανατομικό πλαίςιο, 
καταςκευαςμζνο από χαλφβδινθ μαςίφ 
βζργα κατάλλθλθσ διαμζτρου, επί του 
οποίου κα είναι τοποκετθμζνο ειδικό 
μαξιλάρι που κα περιζχει αφρϊδθ 
πολυουρεκάνθ πάχουσ 30-40mm 

ΝΑΙ 

 

 

 

3.9 ΚΑΕΚΛΕΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 
Ρλάτοσ 58 εκ., βάκοσ 47 εκ., φψοσ 
κακίςματοσ 46 εκ. και φψοσ πλάτθσ 
κακίςματοσ 78 εκ.  
Σκελετόσ  είναι καταςκευαςμζνοσ  από 
μεταλλικζσ ράβδουσ διαμζτρου 12 χιλ 
Να πλθροφν τουσ όρουσ αςφάλειασ και 
αντοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ :ISO 
9002, UNI STANDARDS, CEE STANDARDS, 
CATAS STANDARDS 

ΝΑΙ 

 

 

 

3.10 ΚΑΕΚΛΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
Ρλάτοσ 58 εκ., βάκοσ 47 εκ., φψοσ 
κακίςματοσ 46 εκ. και φψοσ πλάτθσ 
κακίςματοσ 78 εκ.  
Σκελετόσ  είναι καταςκευαςμζνοσ  από 
μεταλλικζσ ράβδουσ διαμζτρου 12 χιλ 
Υφαςμάτινθ επζνδυςθ 
Να πλθροφν τουσ όρουσ αςφάλειασ και 
αντοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ :ISO 
9002, UNI STANDARDS, CEE STANDARDS, 
CATAS STANDARDS 

ΝΑΙ 

 

 

 

3.11 ΣΥΤΑΙΕΑ τροχιλατθ µε 4 ςυρτάρια 

Ρλάτοσ από 40 ζωσ 45cm 

Βάκοσ από 40 ζωσ 45cm 

Φψοσ από 40 ζωσ 45cm 

Το κουτί (πλαϊνά,  βάςθ,  καπάκι)  από  

μοριοςανίδα με επζνδυςθ μελαμίνθσ 18mm 

ΝΑΙ 
 

 

 

3.12 ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ 

Διαςτάςεισ (80-85)Χ(43-46)Χ(195-205)  

Κάτω πόρτεσ πάνω γυάλινεσ πόρτεσ με 

ράφια με εςωτερικά τρία κινθτά ράφια 

μεταβαλλόμενων αποςτάςεων τοποκζτθςθσ 

και ζνα ςτακερό για χϊριςμα ςε φψοσ 

περίπου 80cm από κάτω 

ΝΑΙ 

 

 

3.13 ΥΡΟΡΟΔΙΟ ΓΑΦΕΙΟΥ ΝΑΙ 
  

 

3.14 ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΟ ΓΑΦΕΙΟΥ 
Τα επικακιμενα διαχωριςτικά δζχονται 

ΝΑΙ 
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πετάςματα από τα παρακάτω υλικά (να 
διευκρινιςτεί): 

 μοριοςανίδα με επζνδυςθ 
μελαμίνθσ 

 τηάμι διάφανο, ι χθμικι αμμοβολι 

 μοριοςανίδα επενδεδυμζνθ με 
φφαςμα 

 plexiglass (διάφανο, αμμοβολιςμζνο, 
χρωματιςτό) 

Συνολικό μικοσ (160cm) 
Συνολικό φψοσ (ςε cm) – από 40 ζωσ 60cm 

3.15 ΤΑΡΕΗΑΚΙ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 
Με ξφλινεσ επιφάνειεσ κα καταςκευαςκεί 
από μοριοςανίδα πάχουσ 25 mm με 
επζνδυςθ μελαμίνθσ διαςτάςεων 
τουλάχιςτον (πλάτουσ 60 εκ μικουσ 60 εκ 
και φψουσ 50 εκ.) 

ΝΑΙ 

 

 

 
 
 
Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 
i. Στθ Στιλθ «Ρεριγραφι Χαρακτθριςτικϊν», περιγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 
ii. Στθ ςτιλθ «Διλωςθ Συμμόρφωςθσ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ 
εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν 
αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 
επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 
iii. Στθ ςτιλθ «Δικαιολογθτικά τεχνικϊν προδιαγραφϊν» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι και το 
δικαιολογθτικό εκείνο ςτοιχείο που προςκομίηεται προσ απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ. Θ 
παραπομπι γίνεται με ςυγκεκριμζνθ αναφορά. 
 
Διευκρινίςεισ: 
1. Επιςθμαίνεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ 
παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 
2. Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ 
των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 
3. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ του ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ, τότε θ απάντθςθ 
κεωρείται αρνθτικι. 

4. Σε περίπτωςθ που οποιαδιποτε, από τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ ςτουσ επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ 
υποχρεϊςεισ, δεν καλφπτεται, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ –Υπόδειγμα βιογραφικοφ ςημειϊματοσ 

 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 
Ρατρϊνυμο:  Μητρϊνυμο:  

 
Θμερομηνία 
Γζννηςησ: 

 Τόποσ Γζννηςησ:  

 
Τηλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    
Διεφθυνςη Κατοικίασ:    

    

    

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ  

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότητα 
Θμερομηνία 
Απόκτηςησ 

Ρτυχίου 

    

    

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΘΝ ΟΜΑΔΑ 
ΕΓΟΥ 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΑΟΝΤΟΣ ΕΓΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ 

Ζργο Εργοδότησ Καθήκοντα 

Απαςχόληςη ςτο Ζργο 

Ρερίοδοσ 
(από – ζωσ) 

     

     





 

Σελίδα 77 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υποδείγματα εγγυητικϊν επιςτολϊν 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. ) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα) ......................................... 

Εγγφηςη μασ υπ’ αριθμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………υπζρ του  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ 

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .................................................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / 

Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για 
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το/α τμιμα/τα ...............1 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ 

(υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 

(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………...  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο, ΝΡΔΔ και ΝΡΙΔ 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί 

από το Υπουργείο Οικονομικϊν για το ίδρυμα μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

                                                           
1
 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………………….) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)................................ 

 

Εγγφηςη μασ υπ’ αριθμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ……………………………………………………………………….. 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ../ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, ςφμφωνα με 

τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
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αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 

(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο, ΝΡΔΔ και ΝΡΙΔ 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί 

από το Υπουργείο Οικονομικϊν για το ίδρυμα μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………………….) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)................................ 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ……………………………………………………………………….. 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι λειτουργία από αυτι των όρων τθσ με αρικμό ……………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για 

τθν καλι λειτουργία των υπό προμικεια αντικειμζνων με κωδικοφσ ……………………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ 

……/……) προσ κάλυψθ αναγκϊν του ……………………… και το οποίο ποςόν καλφπτει το 4 % τθσ ςυμβατικισ προ 

Φ.Ρ.Α. αξίασ ……………………. ΕΥΩ αυτισ. 
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικήσ Ρροςφοράσ 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά για το Τμιμα για το οποίο υποβάλλεται προςφορά, κα περιζχει όλα τα τεχνικά ςτοιχεία 
των μθχανθμάτων. Μζςα ςτον φάκελο αυτό κα περιζχονται τεχνικζσ περιγραφζσ, φφλλα ςυμμόρφωςθσ, 
prospectus και τεχνικά φυλλάδια των εργοςταςίων καταςκευισ, πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ, δθλϊςεισ με τα 
εργοςτάςια καταςκευισ, πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, λίςτα ανταλλακτικϊν, δθλϊςεισ για τον χρόνο 
παράδοςθσ, τθ διάρκεια και τουσ όρουσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

Εμφάνιςθ οποιαςδιποτε τιμισ (πχ ανταλλακτικοφ, υπθρεςίασ, αποηθμίωςθσ, ανακεϊρθςθσ κλπ)  ςτον 
φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ, οδθγεί ςτθν απόρριψθ αυτισ ωσ απαράδεκτθσ. 

Θ τεχνικι προςφορά κα περιζχει ςυνεπϊσ υποχρεωτικά, και με ποινι αποκλειςμοφ, τα παρακάτω ςτοιχεία : 

Για κάκε ΤΜΘΜΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ: 

1) Ευρετιριο  

Ο διαγωνιηόμενοσ κα περιλάβει ςτθν αρχι του φακζλου τεχνικισ προςφοράσ, πίνακα ελζγχου περιεχομζνων 
(ευρετιριο) με τα ςτοιχεία του φακζλου τεχνικισ προςφοράσ  

2) Αναλυτικόσ Ρίνακασ προςφερόμενων υλικϊν και ζγγραφθ διλωςθ για τα εργοςτάςια καταςκευισ ι τουσ 
προμθκευτζσ τουσ 

3) Φφλλα Συμμόρφωςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςφμφωνα με τα υποδείγματα του Ραραρτιματοσ ΙΙ) 

4) Prospectus, Τεχνικά Φυλλάδια 

5) Ριςτοποιιςεισ προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

6) Χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα υλοποίθςθσ ζργου 

7) Ρλάνο εκπαίδευςθσ διαχειριςτϊν 

8) Ρρόγραμμα περιοδικισ ςυντιρθςθσ (planned maintenance) και υποςτιριξθσ κατά τθν περίοδο καλισ 
λειτουργίασ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ – Υπόδειγμα Οικονομικήσ Ρροςφοράσ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΤΜΘΜΑ 1: ΘΧΘΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ, ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΑΦΘΣ ΘΧΟΥ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΘΣ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ 

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 

Επωνυμία: ………… 

Διεφκυνςθ: ………… 

Τθλζφωνο: …………  

Fax: ………… 

E-mail: ………… 

 

Θμερομθνία: ………… 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΜΘΜΑ 1 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίσ ΦΡΑ) 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΘ ΚΟΝΣΟΛΑ ΘΧΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

1 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ   ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

1 
 

ΚΑΤΑ ΘΧΟΥ  16x16  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

2 
 

HXEIA  ΤΕΜΑΧΙΟ  2 
 

ΒΑΣΕΙΣ ΘΧΕΙΩΝ   ΤΕΜΑΧΙΟ  2 
 

ΕΡΙΡΛΟ STUDIO Studio workstation 
ςχεδιαςμζνο για κονςόλα ιχου με rack 
mount  

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

1 

 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ  10 
 

ΡΟΕΝΙΣΧΥΤΘΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ   ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

1 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ                              

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

1 
 

ΡΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΟΦΩΝΑ ΣΤΕΝΟΥ 
ΔΙΑΦΑΓΜΑΤΟΣ (ΗΕΥΓΟΣ) με απόκρυςθ 
40hz  

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

1 

 

ΡΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΟΦΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΔΙΑΦΑΓΜΑΤΟΣ λυχνίασ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

1 

 

SET ΡΥΚΝΩΤΙΚΩΝ ΜΙΚΟΦΩΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΥΜΡΑΝΑ υψθλισ ανάλυςθσ 20hz - 20 khz  

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

1 

 

ΜΙΚΟΦΩΝΟ ΦΩΝΘΣ μεγάλου 
διαφράγματοσ με αντικραδαςμικι βάςθ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

1 

 

ΜΙΚΟΦΩΝΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ για 
θχογράφθςθ οργάνων με απόκρυςθ 40hz - 
20khz 

ΤΕΜΑΧΙΟ  5 
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ΜΙΚΟΦΩΝΑ RIBBON ςχεδιαςμζνα για 
θχογραφιςεισ με απόκρυςθ 30hz - 15khz  

ΤΕΜΑΧΙΟ  4 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΟΦΩΝΩΝ Ψθλι μεταλλικι 
βάςθ με βραχίονα 

ΤΕΜΑΧΙΟ  16 

 

ΜΙΚΟΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ XLR 10m ΤΕΜΑΧΙΟ  15 
 

ΜΙΚΟΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ XLR 5m ΤΕΜΑΧΙΟ  10 
 

ΚΑΛΩΔΙΑ TRS-TRS 5M κατάλλθλα για 
περιφερειακι ςφνδεςθ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  10 

 

ΡΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 32/32 για ηεφξθ ςυςκευϊν ΤΕΜΑΧΙΟ  2 
 

ΡΑΚΕΤΟ plugins δυνακοί επεξεργαςτζσ 
ςιματοσ & πολυεφφζ  

ΤΕΜΑΧΙΟ  1 

 

P.A SYSTEM  ΤΕΜΑΧΙΟ  1 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 ΦΡΑ 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 
  

Ονοματεπϊνυμο Νόμιμου Εκπροςϊπου:  

Υπογραφή:  

Σφραγίδα  

Θμερομηνία  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΤΜΘΜΑ 2: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΓΑΝΑ 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 

Επωνυμία: ………… 

Διεφκυνςθ: ………… 

Τθλζφωνο: …………  

Fax: ………… 

E-mail: ………… 

 

Θμερομθνία: ………… 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΜΘΜΑ 2 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίσ ΦΡΑ) 

ΡIANO OPΘIO   ΤΕΜΑΧΙΟ  1  

ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΙΑΝΟΥ   ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΡΙΑΝΟ ΜΕ ΟΥΑ   ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΙΑΝΟΥ   ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 BIOΛI   ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 BIOΛΑ   ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΚΟΝΤΑΜΡΑΣΟ 3/4  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΦΛΑΟΥΤΟ   ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 OMΡΟΕ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΚΛΑΙΝΕΤΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 AΛTO ΣΑΞΟΦΩΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΤΕΝΟΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΒΑΥΤΟΝΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΤΟΜΡΕΤΑ   ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΤΟΜΡΟΝΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΕΥΦΩΝΙΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΤΟΥΜΡΑ   ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΤΑΜΡΟΥΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΚΥΜΒΑΛΑ ΟΧΘΣΤΑΣ (ΗΕΥΓΟΣ)  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 MAΙΜΡΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 DRUMSET 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΑΚΟΝΤΕΟΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΡΑΣΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΚΙΘΑΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΚΛΑΣΙΚΘ ΚΙΘΑΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΕΝΙΣΧΥΤΘΣ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΚΙΘΑΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΕΝΙΣΧΥΤΘΣ ΘΛΕΚΤΙΚOY MΡΑΣΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΣΥΝΘΕΤΘΤΘΣ (SYNTHESIZER)  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΦΩΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 
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ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΟΧΘΣΤΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
10 

 ΥΡΟΡΟΔΙΟ ΚΙΘΑΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
10 

 STAGE ΡΙΑΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΒΑΣΘ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΟΘΙΟ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΜΡΑΣΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 MIDI KYEBOARD  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΤΑΜΡΟΥΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΛΑΟΥΤΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΟΥΤΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΜΑΝΤΟΛΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΙΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΣΑΝΤΟΥΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΚΑΝΟΝΑΚΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΝΤΕΦΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΜΡΕΝΤΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΤΟΥΜΡΕΛΕΚΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΣΥΝΟΛΟ 
 ΦΡΑ 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 
  

Ονοματεπϊνυμο Νόμιμου Εκπροςϊπου:  

Υπογραφή:  

Σφραγίδα  

Θμερομηνία  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΤΜΘΜΑ 3: ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ Θ/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΑΦΕΙΟΥ 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 

Επωνυμία: ………… 

Διεφκυνςθ: ………… 

Τθλζφωνο: …………  

Fax: ………… 

E-mail: ………… 

 

Θμερομθνία: ………… 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΜΘΜΑ 3 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(Χωρίσ ΦΡΑ) 

ΣΤΑΘΕΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘΣ 
(STUDIO) i7 με SSD HD  

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΟΘΟΝΘ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ (STUDIO) 32 inch  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΣΤΑΘΕΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΓΑΦΕΙΩΝ) i5 
με SSD HD  

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
3 

 ΟΘΟΝΕΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΑΦΕΙΩΝ 24 
inch 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
3 

 ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ 
(ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ,SCANNER)  

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΓΑΦΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
3 

 ΚΑΕΚΛΑ ΘΧΟΛΘΡΤΘ (ΕΙΔΙΚΘ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΘΧΟ)  

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΚΑΕΚΛΕΣ ΓΑΦΕΙΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
3 

 ΚΑΕΚΛΕΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
6 

 ΚΑΕΚΛΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ με υφαςμάτινθ 
επζνδυςθ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
10 

 ΣΥΤΑΙΕΑ τροχιλατθ µε 4 ςυρτάρια  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
3 

 ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΥΡΟΡΟΔΙΟ ΓΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
4 

 ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΟ ΓΑΦΕΙΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
3 

 ΤΑΡΕΗΑΚΙ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
1 

 ΣΥΝΟΛΟ 
 ΦΡΑ 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 
  

Ονοματεπϊνυμο Νόμιμου Εκπροςϊπου:  

Υπογραφή:  

Σφραγίδα  

Θμερομηνία  

 




