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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 586/2016 

 

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης 

Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός Ηλεκτρονικός 

Κριτήριο Αξιολόγησης Η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα 

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης 
68.211,38  Ευρώ +  15.688,62 Ευρώ Φ.Π.Α. 23% 

83.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

Χρηματοδότηση έργου 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2016, 

ΚΑΕ 2014ΣΕ54600074 (πκ 2006ΣΕ0460003) ΚΑ 

9349-47-002 

Καταληκτική ημερομηνία και  

ώρα υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία : 25-5- 2016  

Ημέρα: Τετάρτη,  Ώρα: 18.00 

Τόπος Υποβολής προσφορών του 

Διαγωνισμού 

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή) 

 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης,  κτίριο 

Διοίκησης, 1ος όροφος, Συγκρότημα Πολυτεχνικής 

Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67132. (έντυπη υποβολή) 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

28-4-2016 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
 

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Θ Ρ Α Κ Η Σ  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

69100         ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

ΤΗΛ.    25310       39 000 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
 

H E L L E N I C  

R E P U B L I C  
 

D E M O C R I T U S  

U N I V E R S I T Y  

O F  T H R A C E  
 

UNIVERSITY    CAMPUS 

GR-69100       KOMOTINI 

ΤEL.       +3025310 39000 

 
ADMINISTRATION  
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: ………………………….. 

ΑΔΑΜ:………………………… 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ημερομηνία δημοσίευσης  

στον Ελληνικό Τύπο 
28-4-2016 

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) 

στον ιστότοπο του προγράμματος 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

26-4-2016 

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) 

στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ 
26-4-2016 

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) 

στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
28-4-2016 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής 

προσφορών: 
18-5-2016 (Τετάρτη) ώρα 07:00 

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής 

προσφορών: 

 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών: 

 

25-5-2016 (Τετάρτη) ώρα 18:00 

 

 

31-5-2016 (Τρίτη) ώρα 10:00 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
Μενεξάς Ελευθέριος, Προϊστάμενος του Τμήματος 

Οικονομικής Διαχείρισης Ξάνθης 

Διεύθυνση: 

Βασ. Σοφίας 12, 67132, Ξάνθη 

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής,  

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης,  

κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25410-79053 

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 25410-79050 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: emenexas@xan.duth.gr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:supplies@xan.duth.gr
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Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

1. Της παρούσας διακήρυξης 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-1995) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του  Ν 

2741/99 (ΦΕΚ 199/28-9-1999 τεύχος Α΄). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ. 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/1996 

(ΦΕΚ. 29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το 

Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ. 66/Α/96) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης προμηθειών του Δημοσίου.» 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 247 / 27-11-1995 τεύχος Α’) και του Π.Δ. 496/74 

«Περί τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων και δευτερευόντων διατακτών των 

Ν.Π.Δ.Δ.». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/2010) «Αποκατάσταση 

φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». 

7. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138/2003) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-

2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘’Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων’’». 

9. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 περί «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα. 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/10-

7-2007 τεύχος Α΄) καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 266/4-12-1996 τεύχος Α΄), όπως σήμερα ισχύουν.   

11. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/16-3-2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», (ΦΕΚ 64/16-3-2007 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 περί «Δικαστικής προστασίας κατά  τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων. Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) (ΦΕΚ 

173/Α’/30-9-2010).  

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

Ευθύνη». 
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14. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

15. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές». 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α'204/2011) παρ. 3 του άρθρου 4 «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/13 (ΦΕΚ Α'90/2013) 

αναφορικά με την επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

17. της Παραγράφου Ζ΄ του ν.4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 

και 4127/2013» (Α΄ 107). 

18. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» 

19. Τις διατάξεις του Ν. 4156/2013 που αφορούν τις εγγυητικές. 

20. Τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 Σχετικά με την τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης 

εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ 

21. Τις διατάξεις του Ν. 4170/2014 

22. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A 74 - 26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

23. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης της Ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

24. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

25. Κάθε άλλη Νομοθετική Διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω. 

26. Σύμφωνα με την αρ. 117/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία 

έτυχε αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται σε διαγωνιστικές διαδικασίες 

27. Το άρθρο 93 του Ν. 4368/2016. 

28. Την με αριθμ. 6/24/14 Απριλίου 2016 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/8989/308/18-4-2016) απόφαση της 

Συγκλήτου  του Δ.Π.Θ 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ηλεκτρονικός υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την προμήθεια εξοπλισμού για τις 

ανάγκες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, συνολικού ποσού εξήντα οκτώ χιλιάδων 

διακοσίων έντεκα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (68.211,38 €) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων  ευρώ (83.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.  
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ΤΡΟΠΟΣ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο, στον 

ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια (diavgeia. gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα http://supplies.duth.gr και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/13, της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013, των ΠΔ 60/07 και 

118/07 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

 

3. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr). Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και 

έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (www.eett.gr). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ 

- Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 

εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιημένοι ως εξής: 

3.1  Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 

Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 

3.2 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

3.3 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) αποστέλλοντας: 

3.3.1 Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

3.3.2 Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://supplies.duth.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eett.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του 

ΠΔ 60/07, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή, στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως 

πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός και η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους ειδικούς και γενικούς 

όρους που αναφέρονται στα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.qov.gr). 

 
  
 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ 

18-5-2016  

ώρα 07.00 

25-5-2016 

 ώρα 18.00 

31-5-2016  

ώρα 10.00 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

Ξάνθης του Δ.Π.Θράκης στην 

Ξάνθη 

 

 

  

Συγκρότημα κτιρίων Πολυτεχνικής 

Σχολής, 

(κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος), 

Βασ. Σοφίας 12, Τ.Κ 67132 

Τηλ:.25410 79053 

Fax 25410 79050 

 

  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus. 

gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 25-5-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 

και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή 

την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, 

http://www.promitheus.qov.gr)/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική 

ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την 

πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή 

ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους 

Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση 

που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία 

επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν 

συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

2. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από 

μία προσφορές, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε 

μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή με 

το αντικείμενο της υπηρεσίας θέματος και ειδικότερα : 

3.1 Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά εφόσον ασκούν δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

3.2 Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά εφόσον πληρούν τους 

όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. 

3.3 Συνεταιρισμοί εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού. 

3.4 Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών. 

Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη 

νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση 

της Διοίκησης, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 

εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο και η υλοποίηση της υπηρεσίας 

καθορίζονται στους όρους της παρούσας Διακήρυξης, και στα Παραρτήματα αυτής τα οποία 

επισυνάπτονται σ’ αυτή αποτελούν δε αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως ακολούθως: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 31η Μαΐου 2016, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10.00 πμ από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο 

(Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής : 

«Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική 
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αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει το άνοιγμα των φακέλων με τα Έντυπα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. β' του ΠΔ 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου - ΚΠΔ), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα 

σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά αποστέλλονται ηλεκτρονικά σ' 

αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, μέσω της 

εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή 

μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. γ' του ΠΔ 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν 

από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα 

έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης, αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ' 

αυτούς μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο τρεις (3) ημέρες 

προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται 

ομοίως ηλεκτρονικά το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. 

8. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από 

το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 

ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων 

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική 

γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω 

προδιαγεγραμμένο. 

9. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) 

ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον 

εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του 

εναπομένοντος χρόνου. 

10. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του Διαγωνισμού, 

καθώς και οι γραπτές διευκρινήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των 

ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται 

ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

11. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

12. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση : 

α. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, την 26η 

Μαΐου 2016 

β. Στον ελληνικό τύπο την 26η Μαΐου 2016 

γ. Στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» την 26η Μαΐου 2016 

δ. Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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την 26η Μαΐου 2016 

13. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) 

στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα http://supplies.duth.gr και στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. 

14. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του έτους 2016, ΚΑΕ 

2014ΣΕ54600074 (πκ 2006ΣΕ0460003) ΚΑ 9349-47-002 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε 

κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την 

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών ( Ν.3801/2009, άρθρο 46). 

15.  Για λοιπές γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Οικονομικής Διαχείρισης Ξάνθης, με στοιχεία επικοινωνίας ως αναγράφεται ανωτέρω. 

 

Προσφορές μπορούν να κατατίθενται μόνο για το σύνολο των υπό ανάθεση προμήθειας ειδών της 

κάθε ομάδας και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. Προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ανά είδος ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 

Οικονομικών του Δ.Π.Θ. 

 

 

*(Υπογραφή) 

Αναπλ. Καθηγητής Φώτιος Μάρης 

 

 

http://supplies.duth.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αντικείμενο της Διακήρυξης 

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης του 

Παραρτήματος 1. 

 

Ειδικότερα:  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΟΜΑΔΑ 1 – ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Α/Α Είδος CPV Τεμάχια Εκτ. Κόστος 

1 Τηλέφωνα Εκπαιδευτικού Προσωπικού 32552100-8 120 33.600,00 

2 Τηλέφωνα μελών ΔΕΠ 32552100-8 40 14.000,00 

3 Τηλέφωνα Γραμματειών 32552100-8 5    1.900,00 

4 Συσκευή διασύνδεσης FAX 24 γραμμών 32541000-7 1    4.800,00 

5 Συσκευή διασύνδεσης FAX 2 γραμμών 32541000-7 4    2.000,00 

6 Δρομολογητής Τηλεφωνικού Κέντρου 32429000-6 1    5.200,00 

7 Τροφοδοτικά για τα Τηλέφωνα Γραμματειών 31156000-4 10       400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 61.900,00 

 

ΟΜΑΔΑ 2 – ΣΑΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α Είδος CPV Τεμάχια Εκτ. Κόστος 

1 Σαρωτής Εγγράφων 30216110-0 1    2.500,00 

 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Α/Α Είδος CPV Τεμάχια Εκτ. Κόστος 

1 Πολυμηχάνημα Γραφείου 30232110-8 10   4.500,00 

2 Προσωπικοί Υπολογιστές 30213000-5 6   4.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   9.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Α/Α Είδος CPV Τεμάχια Εκτ. Κόστος 

1 Φωτοαντιγραφικό 30121200-5 1 10.500,00 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 83.900,00 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής και το 

οποίο προκηρύσσει το διαγωνισμό και θα υπογράψει με τον Ανάδοχο / τους Αναδόχους τη 

σύμβαση / τις συμβάσεις εκτέλεσης των προμηθειών. 

 

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού:  

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη 

Διεύθυνση: Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Βασ. Σοφίας 12,     

67132, Ξάνθη 
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Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας:  

Σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες: κ. Μενεξάς Ελευθέριος,  

                         Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25410 79053 

                                                           Fax: 25410 79050 

                                                      e-mail: emenexas@xan.duth.gr 

 

Διακήρυξη 

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Διακήρυξη παρέχεται στους ενδιαφερόμενους στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 

http://supplies.duth.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης. 

 

Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών 

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την εξέταση πιθανών προσφυγών των 

διαγωνιζόμενων κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης, που αφορούν τη διαδικασία του 

διαγωνισμού έως και το στάδιο της κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο (όργανο) συγκροτείται ειδικά για το σκοπό 

αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας 

των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

 

Επιτροπή Παραλαβής 

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες 

διατάξεις περί συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης και έχει 

την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης από τον προμηθευτή και την παραλαβή 

των προς προμήθεια ειδών. 

 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 

υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 

Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ 

Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία λειτουργεί το 

ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και με λατινικούς χαρακτήρες 
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«PROMETHEUS» και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. 

 

Προσφέρων ή Οικονομικός Φορέας 

Οποιοδήποτε πιστοποιημένο, εγγεγραμμένο στο ΕΣΗΔΗΣ, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα 

προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει ηλεκτρονικά προσφορά, με σκοπό τη 

σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία 

του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει 

σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον 

Προσφέροντα. 

 

Ανάδοχος  

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με 

τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας 

στον Ανάδοχο. 

 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται 

μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η 

παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι 

συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των 

διαγωνιζομένων/ υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα 

στην ελληνική γλώσσα.  

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στο τεύχος της εν λόγω 

Διακήρυξης και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από τη 

σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων 

συμβάσεων υπηρεσιών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των Ταμείων και 

της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισμού. 

 

Συμβατικά τεύχη 

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της προμήθειας, και 

όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. 

τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική 

Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
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Προϋπολογισμός 

Η εγκεκριμένη δαπάνη για την προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού. 

 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

 

Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων 

έντεκα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (68.211,38 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 

ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων  ευρώ (83.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές 

επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα 

περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους και θα 

αποτελούν στοιχείο της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων. 

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του έτους 2016, ΚΑΕ 2014ΣΕ54600074 

(πκ 2006ΣΕ0460003) ΚΑ 9349-47-002. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ο κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος και έχει σχέση με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού, καλείται να δηλώσει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δυνατότητα νόμιμης 

επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, με συνάφεια στο προκηρυσσόμενο έργο. 

Αναλυτικότερα, στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση η οποία έχει συσταθεί σε 

περίπτωση ανάθεσης του έργου του παρόντος διαγωνισμού σε αυτήν: 

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/(ΦΕΚ Α’ 

139/1997). 

Β) Κοινοπραξίες - Συμπράξεις - Ενώσεις των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του 

παρόντος άρθρου. 

Οι Κοινοπραξίες - Συμπράξεις - Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν 

με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη αυτών των 

Κοινοπραξιών - Συμπράξεων - Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της αναθέτουσας αρχής, 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Κοινοπραξιών - 

Συμπράξεων - Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 

κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο 

παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους 

όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από 

την Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
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Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψ η φ ι α κ ή  υ π ο γ ρ α φ ή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή 

και έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων (www.eett.gr). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 

διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 

κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού 

και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών. 

 

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Mentification Number) και ταυτοποιούνται 

με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

•  Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX 

Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία 

να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 45 της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ- άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007) : 

1.  Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

2.  Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

3.  Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με 

την επαγγελματική διαγωγή τους. 

http://www.eett.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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4.  Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε 

με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

5.  Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και 

του ελληνικού δικαίου. 

6.  Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου. 

7.  Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

8. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα 

αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2) 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 

48)  

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 

(Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305). 

 

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική 

κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να 

λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή 

προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη 

συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του 

κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά 

πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντικών στελεχών επιχείρησης, ή 

οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του 

υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για 

καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για 

έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη 
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αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται 

στην παρούσα, στο σύνολό τους. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καμία 

υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 

υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι δεσμευτικά για 

τους υποψηφίους. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, επιφυλάσσεται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να κάνει ενδεικτικό 

έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει το Διαγωνισμό σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

•  Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

•  Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

•  Εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή 

πραγματικού ανταγωνισμού, 

•  Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. 

 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από 

τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα 

Διακήρυξη. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη 

της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται 

σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, 

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
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ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/13 (120 Α’), της Υ.Α. 

Π1/2390/21-10-2013 (2677Β’), των Π.Δ. 60/07 και 118/07 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη. Επιπλέον με ποινή απορρίψεως υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 7.1 της παρούσας. 

 

2. Δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Προσκομίζονται επίσης σε έντυπη μορφή από τους 

προσφέροντες επί ποινή απορρίψεως και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, όσα δικαιολογητικά και στοιχεία δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και δε φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: π.χ. εγγυήσεις, 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση σε έντυπη των ΦΕΚ που έχουν υποβληθεί με 

την ηλεκτρονική προσφορά. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία σε έντυπη μορφή, 

κατατίθενται στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Ξάνθης (Διεύθυνση: Συγκρότημα 

Πολυτεχνικής Σχολής, κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Βασ. Σοφίας 12, 67132, Ξάνθη) σε 

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνικής Προσφοράς», με αναφορά στον τίτλο και τον Αριθμό πρωτοκόλλου του Διαγωνισμού 

και με την επισήμανση «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ». Τα έντυπα 

δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από έγγραφο του προσφέροντα στο οποίο θα αναφέρονται 

αναλυτικά. 

 

Τα έντυπα δικαιολογητικά και στοιχεία θα κατατεθούν σε ένα αντίτυπο και στον ίδιο 

σφραγισμένο φάκελο. 

 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 

σχετική βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

Επιπλέον, οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία 

ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών. 

 

3. Μορφή εγγράφων 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων 

διευκρινίζονται τα εξής: 

α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς 

της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λχ. πληρεξούσια, ένορκες 

βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση καταβολής 

επικυρωμένων αντιγράφων. 

β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι μονίμως επικυρωμένα από 

την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι 

δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 

συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της 

χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 

παρ. 2 β) του κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

ε. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη και επικυρωμένη αρμοδίως μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

 

 

6.1 Αντιπροσφορές 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες 

(άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.). 

Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών, που 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσης. 
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ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ  Β :  Ε ΙΔ Ι ΚΟ Ι  Ο ΡΟ Ι  Δ Ι ΑΚΗ ΡΥ ΞΗ Σ  ΔΙ ΑΓ ΩΝ Ι ΣΜΟ Υ   

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Όπου (υπο)φάκελος νοείται κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. Κατά την υποβολή 

της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου 

του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: (Υπο)φάκελος Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά 

 

7.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, με ποινή 

αποκλεισμού, μαζί με την Προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε μορφή αρχείου .pdf 

σύμφωνα με το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 14, της παρούσης 

Διακήρυξης. 

ΝΑΙ   

2. 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

υπογεγραμμένες ψηφιακά από τον προσφέροντα, 

χωρίς να απαιτείται βεβαίωση γνησίου 

υπογραφής, στις οποίες θα αναγράφονται τα 

στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

ΝΑΙ   

2.1 

A.    

 Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο 

πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο 

άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. 

ΝΑΙ 

  

 Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, συνδιαλλαγή (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης 

ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού, συνδιαλλαγής (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 
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2.1 

 Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας 

και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

ΝΑΙ 

  

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 

Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό 

επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 

εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγ-

γελματικές οργανώσεις της χώρας 

εγκατάστασης τους και το ειδικό 

επάγγελμα τους). 

  

 Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 

σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών 

ημερών από τη σχετική πρόσκληση της 

Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους 

δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του Ν. 3614/2007. 

  

 Εφόσον πρόκειται νια συνεταιρισμό, ότι ο 

Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
  

 Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ότι δεν 

τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα). 

  

 Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου 

αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και 

Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 

αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι 

διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., 

ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου 

νομικού προσώπου), καθώς και στην 

περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και την 

ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους ή της 

κατάθεσής της στο ταχυδρομείο: 

 

  

i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη    
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2.1 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή 

ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 

3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά 

την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. 

i. ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 

και της δόλιας χρεοκοπίας. 

   

2.1 

Β.    

 Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου ή 

ιδιωτικού τομέα. ΝΑΙ 

  

 Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα. 

  

Γ.    

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 

έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα 

τους όρους της. ΝΑΙ 

  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης 

για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, 

ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. 

  

3. 

Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριμένα: 

   

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.:    

1. ΦΕΚ σύστασης, ΝΑΙ   
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2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το 
ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο 
αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει), 

ΝΑΙ 

  

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό 
ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης 
του νομικού προσώπου, 

  

4. Πρακτικό Δ.Σ ή διαχειριστή/ών περί έγκρισης 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 
προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς 
σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα 
λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

  

5.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

  

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε,  Ε.Ε:    

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι 
σήμερα τροποποιητικά, 

ΝΑΙ 

  

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, 
τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται 
το σχετικό πιστοποιητικό. 

  

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο:    

1.Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

του. 

ΝΑΙ   

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία:    

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα 
τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την 
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 
συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   
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2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει 
η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 
- στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 
- στο Διαγωνισμό 

ΝΑΙ   

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας όπου: 
- να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία, 
- να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη 
μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου 
(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που 
αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 
- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 
- να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις 
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του 
Έργου 
- να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 

των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ   

     

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου 

Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το 

αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά από 

τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «(υπο)φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά». 

 

Σημειώνεται ότι: 

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος 

στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 

.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην Υπηρεσία που 

διενεργεί το διαγωνισμό (Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Ξάνθης), με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 

• Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

• Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
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προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 

από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

 

7.2 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

Θα πρέπει ο ανάδοχος να αποδείξει την χρηματοπιστωτική και οικονομική του Ικανότητα, ως 

ακολούθως: 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα 

παρακάτω στοιχεία σχετικά με τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητά τους: 

i) Αντίγραφα δημοσιευμένων ισολογισμών (εφόσον η εταιρεία εκδίδει τέτοια) ή Δήλωση 

περί του ολικού ύψους κύκλου εργασιών κατά την προηγούμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού χρήση (το οποίο ύψος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% της 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.) 

ii) Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν του προηγούμενο της 

διενέργειας του διαγωνισμού έτους, με μνεία, για κάθε παράδοση τον παραλήπτη, (είτε 

εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα) την ημερομηνία παράδοσης και το 

αντίστοιχο ποσό. 

iii) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης. 

iv) Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη σύμβαση μπορεί ένας 

οικονομικός φορέας να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών του με αυτές, τότε πρέπει να προσκομίσει:  

α. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στήριξης στην οποία να φαίνεται το ακριβές ποσό που 

διαθέτει στον προσφέροντα. 

β. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή εγγυητικές επιστολές από τις οποίες να 

αποδεικνύεται η οικονομική δυνατότητα του φορέα στήριξης.  

2) Η μη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα όρια 

τους, συνεπάγεται στην απόρριψη της προσφοράς. 

 

γ.) Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών παραγρ. 2α.)  και β.) 

του παρόντος επιφέρει τον αποκλεισμό του προμηθευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των 

κυρώσεων του άρθρου 20 παραγρ. 2 του ΠΔ 118/2007. 

 

 

7.3  Τεχνική προσφορά 

 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, 

το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική 
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του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

O φάκελος της τεχνικής προσφοράς -με ποινή απόρριψης της προσφοράς- δεν πρέπει να περιέχει 

κανένα οικονομικό στοιχείο. 

Επισημάνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής- τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί - συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τέτοια στοιχεία 

ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς. 

 

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων 

από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά 

ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 

υπογραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και για 

την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

Επισημάνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια έγγραφα μπορεί να διενεργηθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία για το διαγωνισμό δειγματοληπτικός έλεγχος. 

 

 

7.4. Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλουν, μέσα στο κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της 

προσφοράς χωριστό υποφάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν 

άρθρο, την οποία θα έχουν συντάξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε 

περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το ολογράφως. 

 

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν: το κέρδος του προσφέροντος, τις τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις και κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ 

ΦΠΑ για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο 

δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον 

κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που 

καταλήγει σε συνολική τιμή είδους μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του έργου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει 

τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη 
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εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 

 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, 

το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Οι προσφέροντες εντός του ηλεκτρονικού φακέλου της οικονομικής προσφοράς οφείλουν να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού το σχετικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

(Παράρτημα 2) της διακήρυξης, υπογεγραμμένο ψηφιακά. 

 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

 

 

7.5 Προσφερόμενη τιμή 

 

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ ανά μήνα. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και 

ολογράφως. 

2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τη μορφή που περιγράφεται 

στο άρθρο 7.4 της παρούσης. 

3. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, 

χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί 

στην προσφορά. 

7. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

8. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους, που περιγράφονται στο, άρθρο 

7.4 της παρούσης. 

9. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική 

τμηματική παροχή υπηρεσιών. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή 

οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τις υπηρεσίες, που θα παρέχει στο 

Πανεπιστήμιο, βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

10. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα 

χαμηλές για το αντικείμενο της υπηρεσίας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα 
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στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ειδικότερα στις 31 Μαΐου 2016, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 

(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 

των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα 

συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού 

[Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.)] προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

α. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

δηλ την 31η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 

(υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες 

αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα 

από το σύστημα.  

β. Η αρμόδια Ε.Δ.Δ. παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επί μέρους 

απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην 

Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η Ε.Δ.Δ. 

αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι υποφάκελοι 

με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται κατά το στάδιο αυτό.  

γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η Ε.Δ.Δ. προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 

προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη της.  

δ. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ. προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις 



 

[28] 
 

28 
 

προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και την νομιμότητά τους - σύμφωνα με τα 

ισχύοντα - και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία 

τους με τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  

ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Ε.Δ.Δ. ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος 

από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της 

παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς 

για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή 

απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά 

περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 

στ. Κατόπιν, η Ε.Δ.Δ. εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή 

αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και 

έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού.  

ζ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το 

υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του 

διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση 

του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 

συμμετέχοντες για ενημέρωση.  

η. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά - τεχνικά), κατά το ανωτέρω στάδιο 

και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 

υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν 

αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, 

ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.  

θ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η Ε.Δ.Δ. προβαίνει στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν 

πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα 

από το σύστημα.  

ι. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ. παραλαμβάνει από την Υπηρεσία και αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο 

και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» για όσες προσφορές δεν 

έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αποσφράγισης, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 

οικονομικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

ια.Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Ε.Δ.Δ. των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι 

οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν 

παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η Ε.Δ.Δ. εισηγείται/γνωμοδοτεί 

με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της 

ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως 

στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.  

ιβ.Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη 

στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του 

διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση 
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του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 

συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Οι Έλληνες πολίτες: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμά του, 

από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον προσφέροντα χωρίς 

να απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

6 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής εξάμηνης διάρκειας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό. 
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Οι Αλλοδαποί πολίτες: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2 Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και 

το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 

δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

6 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7 Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους 

εξάμηνης διάρκειας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
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Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και 

διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2 Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των 

νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 

(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

5 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

6 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, 

από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης 

7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

8 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην. Υπεύθυνη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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9 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

 

 
Οι συνεταιρισμοί: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 

Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα 

αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

2 Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των 

νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 

(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3 Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 

4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

5 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

8 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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9 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

 
Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από 

την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αργή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 

νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα ή 

το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

2 Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των 

νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 

(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

5 Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου / 

Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 

Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
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7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 

δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

8 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9 Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη 

όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 

εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 
 
Οι ενώσεις - κοινοπραξίες: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf 

και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατά περίπτωση, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 10 και σύμφωνα με την παράγραφο δ, τις 

κείμενες περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις και όσα ορίζονται στην περ. β της παρ. 2 και στην 

παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 

αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή 

αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική 
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ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την 

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα 

παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε 

αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ,ή με άλλο 

πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη 

μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα 

άνω φορολογικά ενήμερος. 

Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 

υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) 

ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή 

την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως 

ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα 

ταχυδρομείου. 

Όταν αυτός, στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, δεν υποβάλει εγκαίρως 

ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 

δικαιολογητικά, όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως 

επόμενη με χαμηλότερη τιμή προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλει και δεν 

προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

όπου απαιτείται, η  κατακύρωση γίνεται στον πάροχο με την αμέσως επόμενη με χαμηλότερη τιμή 

προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει ηλεκτρονικά και 

δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 

ματαιώνεται. 

 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «-Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου « Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά από την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 

αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προσφέροντος, κήρυξής του ως έκπτωτου και κατάπτωσης της Εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο 

προμηθευτή με την αμέσως χαμηλότερη τιμή και σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει 

εγκαίρως τα προσήκοντα δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως 
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επόμενη χαμηλότερη τιμή προσφορά και ούτω καθ' εξής. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα 

Αρχή σχετικά, η οποία αποφαίνεται. Κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου στον 

Ανάδοχο και με μέριμνά της, γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς προσφέροντες. Αν 

κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ . 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο 

προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του 

άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 

του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 

Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα 

ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 

118/07. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 

1. είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, 

2. αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

3. αποτελεί εναλλακτική προσφορά. 

4. δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας, 

5. δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

6. δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε 

σημείο της τεχνικής προσφοράς, 

7. η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του προσφερόμενου είδους για την 

οποία υποβάλλεται, 

8. η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 60/2007 

και τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία, 

9. ορίζει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών, 

10. ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, 

11. παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού αποκλίσεις από τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, 

12. δεν είναι σύμφωνη με τους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

α) Εγγύηση Συμμετοχής 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, 

ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών για τα οποία υποβάλλουν προσφορά εκτός 

ΦΠΑ 

1.  Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν 

είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

2.  Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα 

διακήρυξη υπόδειγμα 1 και να περιλαμβάνει καταρχήν: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης.  

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι : 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως 

ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

η. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.  

θ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

 

 Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 

προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

3. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Προμηθευτές, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο 

διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής 

της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω 

Άρθρο 17, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη 

συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει 

αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον 

χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά 

την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής κατακύρωσης των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή γενικότερα των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

5. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση 
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καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 

 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 

153 έως 156 του ν. 4281/2014, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 

του ν. 4281/2014 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 

από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης 

της σύμβασης. 

 

β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

γ) «Εγγύηση καλής λειτουργίας», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας 

της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

 

 Τα έγγραφα της σύμβασης ορίζουν κατά τρόπο σαφή και ορισμένο τις απαιτούμενες εγγυήσεις, 

τον τύπο, το ακριβές ποσό, τη διαδικασία κατάπτωσης, επιστροφής ή αποδέσμευσης, και τους 

ειδικότερους όρους αυτών. 

 Οι εγγυήσεις των παραγράφων α) έως γ) εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή 

στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 

που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα 

πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, ή της 

αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών για τα οποία υποβάλλουν προσφορά. 

 Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την 

νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα 

 Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 της παρούσας. 

 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Αναδόχους, στον οποίο θα κατακυρωθεί το 

αποτέλεσμα του Διαγωνισμού αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει 

προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει 

εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ 

του Δημοσίου. 
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Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15. Ενστάσεις-Διοικητικές Προσφυγές (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007) 

 

15.1. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, ενώ εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλονται και σε έντυπη μορφή στην 

αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η 

Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους εξής λόγους: 

15.1.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της παρούσας μέχρι την ημερομηνίας λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον 

όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν από τη 

διενέργεια του διαγωνισμού. 

15.1.2.  Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, που αφορούν τη συμμετοχή 

οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου 

του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν, κατά την οποία ο 

ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 

του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από 

το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η 

ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

15.1.3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε 

γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή 

κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε αυτόν κατά του οποίου 

στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 

από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

• Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 

νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών κατακύρωσης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 

(3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω 

κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 

υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου 

στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική του απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 

από τη λήξη της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας. 

Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 18,20,26,32,33,34 και 39 του ΠΔ.118/2007 να υποβάλλει προσφυγή για λόγους 
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νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

που έλαβε γνώση της σχετική απόφασης από την Αναθέτουσα αρχή. 

15.2.  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

15.3.  Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους, χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, 

μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 

15.4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 

Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας, το ύψος 

του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ. Για την κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται (σύμφωνα και με το 

άρθρο 11 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 237 5.12.2012 

και εν συνεχεία με το άρθρο 28 του ν. 4111/2013), αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους 

οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου. pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει 

του Ν. 3943/2011 ( Φ.Ε.Κ. 66/Α731-3-2011 ) και της Υπουργικής απόφασης « περί ηλεκτρονικού 

παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-2013 ( Φ.Ε.Κ. 1675/Β’/2013 ) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

 

Προσφυγή/Ένσταση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν λαμβάνεται υπόψη.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16. Προσφερόμενα Είδη - Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους  

  

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην προσφορά τους δήλωση για τη χώρα 

καταγωγής - προέλευσης του υπό προμήθεια είδους που προσφέρουν (άρθρο 18 παραγρ. 1 του 

ΠΔ 118/2007). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 5α 

του ΠΔ 118/2007). Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει/παραγάγει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει 

υπεύθυνα στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 

κατασκευάσει/παραγάγει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά χωρίς την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση (στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς) 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν/παραγάγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική 

τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 

οποία θα κατασκευαστεί/παραχθεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους της παραγρ. 4 

του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, προς τον φορέα ότι η κατασκευή/παραγωγή του 

τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται 

ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής/παραγωγής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 

έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις [εντός του 

φακέλου της τεχνικής προσφοράς] θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με 

την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται 
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και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 

4 του άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην 

επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος 

έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

5. Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, 

απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα 

κατασκευαστεί το υπό προμήθεια είδος και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' 

εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για 

οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης η αλλαγή αυτή μπορεί να εγκριθεί 

μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης των παραγράφων 1 και 2 ή / και 3 του παρόντος 

άρθρου απαιτείται και στην περίπτωση αυτή. Κατασκευή/παραγωγή του υπό προμήθεια είδους 

σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού ως 

έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6. Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΠΔ 

118/2007. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

i.  Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 

ii. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

iii. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της 

Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για 

θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του 

Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικούς των οικείων 

διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

iv. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

v. Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να 

καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική 

ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης 
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στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του 

εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

vi. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων 

υποψηφίων Αναδοχών, τους επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

vii. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλόμενους. 

viii. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων 

μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και 

του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18. Οριστική Παραλαβή του έργου 

 

1. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής στο κτίριο της 

Πρυτανείας στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση 

χρόνο και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού καλείται να παρευρεθεί, εφόσον του ζητηθεί, 

και ο ανάδοχος. Διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος υπάρχει 

δυνατότητα να γίνει με τον όποιο τρόπο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παραγρ. 

2 και 3 του ΠΔ 118/2007. 

3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το είδος, θα ισχύσουν οι διατάξεις του 

άρθρου 33 του ΠΔ 118/2007. 

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει κάθε εξάρτημα, μέρος του μηχανήματος ή και 

ολόκληρο το μηχάνημα λόγω βλάβης ή φθοράς που προέρχεται ή οφείλεται καθ’ οποιανδήποτε 

τρόπο στον κατασκευαστή (ελαττωματικό). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19. Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης 

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε 

περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση 

των νόμιμων παραστατικών ( Ν.3801/2009, άρθρο 46). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20. Μεταφορά - Παράδοση και Παραλαβή Εξοπλισμού 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

ορίζει η σύμβαση. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που πρέπει να αιτιολογείται, μπορεί να 

παραταθεί ή να μετατεθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του ΠΔ 118/2007 και ύστερα από αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την υπηρεσία που εκτελεί την 

προμήθεια, ήτοι το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
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Θράκης στην Ξάνθη και την Επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθενται να 

παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

2. Ο ανάδοχος, που δε θα προσέλθει, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε με την 

Ανακοίνωση της κατακύρωσης, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του καθώς και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, και 

του υποβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παραγρ. 5 του ΠΔ 

118/2007. 

3. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πρέπει να καταθέσει 

πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας του έργου, Εγγυητική Επιστολή 

Τράπεζας ή έντοκο Γραμμάτιο του Ελληνικού Δημοσίου ποσού ίσου προς το 3% της 

συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς τον Φ.Π.Α., ως εγγύηση καλής λειτουργίας του 

ανωτέρω έργου, χρονικής ισχύος ίσης προς το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής 

λειτουργίας αυξημένο κατά τρεις (3) μήνες, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Στις ανωτέρω εγγυητικές επιστολές ή το έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου θα πρέπει 

να αναγράφονται όσα ορίζονται στο συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

1:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 

4. Σε περίπτωση που το είδος φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τα λήξη του 

συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση, και μέχρι τη λήξη του χρόνου 

παράτασης που του χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του παρόντος 

άρθρου της διακήρυξης, επιβάλλεται εκτός των προβλεπόμενων κυρώσεων ‘’πρόστιμο’’ το 

οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ 118/2007. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21. Πληρωμή-Κρατήσεις 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 118/07, με χρηματικό ένταλμα, το οποίο εκδίδεται στο 

όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο 

φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου 

εμφανίσεως του δικαιούχου, κ.λ.π.). 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. 

2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

(1)  Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή 

του εργοστασίου του αναδόχου. 

(2)  Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου. 

(3)  Πλημμύρα. 

(4)  Σεισμός. 
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(5)  Πόλεμος. 

(6)  Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

(7)  Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 

είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 

Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης εκτέλεσης των σχετικών 

υπηρεσιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 

σύμβασης. 

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια του Νομού Ροδόπης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

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

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

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

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

Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24. Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 

Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 

4155/2013. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν 

προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά  

 

Μέρος Α. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέτει τεχνική προσφορά που περιλαμβάνει: 

1. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης (ημερομηνία - υπογραφή και σφραγίδα) μαζί με τα 

σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν την απάντηση του υποψηφίου αναδόχου και αναφέρονται 

στην παραπομπή. 

2. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Μέρος Β. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

 

Προσφορές μπορούν να κατατίθενται μόνο για το σύνολο των υπό ανάθεση προμήθειας ειδών της 

κάθε ομάδας και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. Προσφορές που υποβάλλονται 

για μέρος της ζητούμενης ανά είδος ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

1. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε 

αντικείμενο να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 

2. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται στην οικονομική προσφορά και σε ξεχωριστή γραμμή. Σε 

περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος 

από αυτά. 

3. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 

4. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις 

περιγραφές προϊόντων της προσφορά τους, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 

5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

Ο υποψήφιος προμηθευτής στην οικονομική του προσφορά θα συμπληρώσει πίνακα που θα 

περιλαμβάνει τα είδη, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), προσφερόμενη 

τιμή χωρίς ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ και τιμή με ΦΠΑ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).  

 

Επισημαίνεται ότι η στρογγυλοποίηση των τιμών θα γίνεται σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 1 
 

Είδος 1. Τηλέφωνα Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Τεμάχια: 120. 

 Εκτιμώμενο Κόστος: 280,00€/τεμάχιο. Σύνολο: 33.600,00€ (με ΦΠΑ) 

Κεντρική διαχείριση και αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων μέσω του εξυπηρετητή επεξεργασίας 

κλήσεων 

Υποστηρίζει 2 γραμμές 

Υποστήριξη εφαρμογών XML 

Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής τροφοδοσίας 

Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο βάσει του IEEE 

803af Power over Ethernet 

Υποστήριξη στατικών IP ρυθμίσεων 

Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής παραμετροποίησης μέσω DHCP 

Να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα  801q, 801p και Type of Service (ToS) Marking 

Υποστήριξη  Voice Activity Detection 

Υποστήριξη Comfort Noise Generation 

Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (Call Transfer)  

Υποστήριξη συνδιάσκεψης 

Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης 

Υποστήριξη προώθησης κλήσης χωρίς συνθήκες 

Υποστήριξη προώθησης κλησης υπο συνθήκες μη απάντησης και απασχολημένου 

Κατάλογος εισερχομένων, εξερχομένων και αναπάντητων κλήσεων 

Υποστήριξη αναφοράς ποιοτικών στοιχέιων φωνής (jitter, packet loss) σε πραγματικό χρόνο κατά 

τη διάρκεια κλήσης 

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, όνομα καλούντος, αριθμό καλούντος 

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών >3 

Υποστήριξη άμεσης εκτροπής κλήσης 

Υποστήριξη Music on Hold (MoH) 

Υποστήριξη Unicast MoH 

Υποστήριξη Multicast MoH 

Υποστήριξη αναμονής κλήσης 

Υποστήριξη DTMF 

Κατανάλωση ενέργειας σε Watt, σε κατάσταση πλήρης λειτουργίας <4 

Κατανάλωση ενέργειας σε Watt, σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας <1 

Υποστήριξη πολλαπλών ήχων κλήσης 

Υποστήριξη σίγασης (mute) 

Υποστήριξη στάθμευσης κλήσης (Call Park) 

Υποστήριξη Call-Back 

Υποστήριξη Call Pickup 



 

 

Κατάλογος προσωπικών επαφών 

Κατάλογος συστήματος 

Προγραμματιζόμενες ταχείες κλήσεις 

Ρύθμιση έντασης ήχου 

Υποστήριξη Alternate Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Server 

Υποστήριξη ηλεκτρονικού ελέγχου του κλείστρου της συσκευής (electronic hookswitch control) 

Δυνατότητα αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής κεντρικά μέσω του εξυπηρετητή 

επεξεργασίας κλήσεων 

Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού 

Υποστήριξη ελληνικής γλώσσας στο μενού λειτουργιών του τηλεφωνου 

Ανοιχτή συνομιλίας full duplex 

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμής  >1 

Ενεργές κλήσεις ανα γραμμή >5 

Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης μηνυμάτων 

Δύο (2) θύρες Fast Ethernet 10/100 BaseTx 

Η μία θύρα θα χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Δυνατότητα απενεργοποίησης της 2ης θύρας Fast Ethernet 

Ρυθμιζόμενο στήριγμα βάσης 

Ξεχωριστή υποδοχή ακουστικών 

Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης 390x160 (pixels)  

Υποστήριξη των codec G711, iLBC, G722 και G729a 

Πιστοποίηση συσκευής με χρήση X.509v3 Certificates 

Υποστήριξη Signalling encryption (TLS) 

Υποστήριξη Media encryption SRTP 

Υποστήριξη απενεργοποίησης Gratuitous ARP 

Άδεια χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο 

Προτεινόμενο Μοντέλο CP-7821-K9= 

Εγγύηση επίσημης αντιπροσωπίας στην Ελλάδα ένα (1) έτος ή περισσότερο 

Παρέχεται δήλωση συνεργασίας του κατασκευαστή 
 

 

Είδος 2. Τηλέφωνα μελών ΔΕΠ. 

Τεμάχια: 40. 

 Εκτιμώμενο Κόστος: 350,00€/τεμάχιο. Σύνολο: 14.000,00€ (με ΦΠΑ) 

Κεντρική διαχείριση και αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων μέσω του εξυπηρετητή επεξεργασίας 

κλήσεων 

Υποστηρίζει 2 γραμμές 

Υποστήριξη εφαρμογών XML 

Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής τροφοδοσίας 

Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο βάσει του IEEE 

803af Power over Ethernet 

Υποστήριξη στατικών IP ρυθμίσεων 

Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής παραμετροποίησης μέσω DHCP 

Να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα  801q, 801p και Type of Service (ToS) Marking 



 

 

Υποστήριξη  Voice Activity Detection 

Υποστήριξη Comfort Noise Generation 

Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (Call Transfer)  

Υποστήριξη συνδιάσκεψης 

Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης 

Υποστήριξη προώθησης κλήσης χωρίς συνθήκες 

Υποστήριξη προώθησης κλησης υπο συνθήκες μη απάντησης και απασχολημένου 

Κατάλογος εισερχομένων, εξερχομένων και αναπάντητων κλήσεων 

Υποστήριξη αναφοράς ποιοτικών στοιχέιων φωνής (jitter, packet loss) σε πραγματικό χρόνο κατά 

τη διάρκεια κλήσης 

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, όνομα καλούντος, αριθμό καλούντος 

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών >3 

Υποστήριξη άμεσης εκτροπής κλήσης 

Υποστήριξη Music on Hold (MoH) 

Υποστήριξη Unicast MoH 

Υποστήριξη Multicast MoH 

Υποστήριξη αναμονής κλήσης 

Υποστήριξη DTMF 

Κατανάλωση ενέργειας σε Watt, σε κατάσταση πλήρης λειτουργίας <4 

Κατανάλωση ενέργειας σε Watt, σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας <1 

Υποστήριξη πολλαπλών ήχων κλήσης 

Υποστήριξη σίγασης (mute) 

Υποστήριξη στάθμευσης κλήσης (Call Park) 

Υποστήριξη Call-Back 

Υποστήριξη Call Pickup 

Κατάλογος προσωπικών επαφών 

Κατάλογος συστήματος 

Προγραμματιζόμενες ταχείες κλήσεις 

Ρύθμιση έντασης ήχου 

Υποστήριξη Alternate Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Server 

Υποστήριξη ηλεκτρονικού ελέγχου του κλείστρου της συσκευής (electronic hookswitch control) 

Δυνατότητα αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής κεντρικά μέσω του εξυπηρετητή 

επεξεργασίας κλήσεων 

Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού 

Υποστήριξη ελληνικής γλώσσας στο μενού λειτουργιών του τηλεφωνου 

Ανοιχτή συνομιλίας full duplex 

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμής  >1 

Ενεργές κλήσεις ανα γραμμή >5 

Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης μηνυμάτων 

Δύο (2) θύρες Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTx 

Η μία θύρα θα χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση με 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Δυνατότητα απενεργοποίησης της 2ης θύρας Fast Ethernet 

Ρυθμιζόμενο στήριγμα βάσης 

Ξεχωριστή υποδοχή ακουστικών 

Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης 390x160 (pixels)  



 

 

Υποστήριξη των codec G711, iLBC, G722 και G729a 

Πιστοποίηση συσκευής με χρήση X.509v3 Certificates 

Υποστήριξη Signalling encryption (TLS) 

Υποστήριξη Media encryption SRTP 

Υποστήριξη απενεργοποίησης Gratuitous ARP 

Άδεια χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο 

Προτεινόμενο Μοντέλο CP-7841-K9= 

Εγγύηση επίσημης αντιπροσωπίας στην Ελλάδα ένα (1) έτος ή περισσότερο 

Παρέχεται δήλωση συνεργασίας του κατασκευαστή 
 

 

Είδος 3. Τηλέφωνα Γραμματειών 

Τεμάχια:  5. 

 Εκτιμώμενο Κόστος: 380,00€/τεμάχιο. Σύνολο: 1.900,00€ (με ΦΠΑ) 

Κεντρική διαχείριση και αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων μέσω του εξυπηρετητή επεξεργασίας 

κλήσεων 

Υποστηρίζει 16 γραμμές 

Υποστήριξη εφαρμογών XML 

Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής τροφοδοσίας 

Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο βάσει του IEEE 

803af Power over Ethernet 

Υποστήριξη στατικών IP ρυθμίσεων 

Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής παραμετροποίησης μέσω DHCP 

Να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα  801q, 801p και Type of Service (ToS) Marking 

Υποστήριξη  Voice Activity Detection 

Υποστήριξη Comfort Noise Generation 

Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (Call Transfer)  

Υποστήριξη συνδιάσκεψης 

Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης 

Υποστήριξη προώθησης κλήσης χωρίς συνθήκες 

Υποστήριξη προώθησης κλησης υπο συνθήκες μη απάντησης και απασχολημένου 

Κατάλογος εισερχομένων, εξερχομένων και αναπάντητων κλήσεων 

Υποστήριξη αναφοράς ποιοτικών στοιχέιων φωνής (jitter, packet loss) σε πραγματικό χρόνο κατά 

τη διάρκεια κλήσης 

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, όνομα καλούντος, αριθμό καλούντος 

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών >= 16 

Υποστήριξη άμεσης εκτροπής κλήσης 

Υποστήριξη Music on Hold (MoH) 

Υποστήριξη Unicast MoH 

Υποστήριξη Multicast MoH 

Υποστήριξη αναμονής κλήσης 

Υποστήριξη DTMF 

Κατανάλωση ενέργειας σε Watt, σε κατάσταση πλήρης λειτουργίας <4 



 

 

Κατανάλωση ενέργειας σε Watt, σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας <1 

Υποστήριξη πολλαπλών ήχων κλήσης 

Υποστήριξη σίγασης (mute) 

Υποστήριξη στάθμευσης κλήσης (Call Park) 

Υποστήριξη Call-Back 

Υποστήριξη Call Pickup 

Κατάλογος προσωπικών επαφών 

Κατάλογος συστήματος 

Προγραμματιζόμενες ταχείες κλήσεις 

Ρύθμιση έντασης ήχου 

Υποστήριξη Alternate Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Server 

Υποστήριξη ηλεκτρονικού ελέγχου του κλείστρου της συσκευής (electronic hookswitch control) 

Δυνατότητα αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής κεντρικά μέσω του εξυπηρετητή 

επεξεργασίας κλήσεων 

Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού 

Υποστήριξη ελληνικής γλώσσας στο μενού λειτουργιών του τηλεφωνου 

Ανοιχτή συνομιλίας full duplex 

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμής  >1 

Ενεργές κλήσεις ανα γραμμή >5 

Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης μηνυμάτων 

Δύο (2) θύρες Fast Ethernet 10/100 BaseTx 

Η μία θύρα θα χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση με 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Δυνατότητα απενεργοποίησης της 2ης θύρας Fast Ethernet 

Ρυθμιζόμενο στήριγμα βάσης 

Ξεχωριστή υποδοχή ακουστικών 

Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης 390x160 (pixels)  

Υποστήριξη των codec G711, iLBC, G722 και G729a 

Πιστοποίηση συσκευής με χρήση X.509v3 Certificates 

Υποστήριξη Signalling encryption (TLS) 

Υποστήριξη Media encryption SRTP 

Υποστήριξη απενεργοποίησης Gratuitous ARP 

Άδεια χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο 

Προτεινόμενο Μοντέλο CP-7861-K9= 

Εγγύηση επίσημης αντιπροσωπίας στην Ελλάδα ένα (1) έτος ή περισσότερο 

Παρέχεται δήλωση συνεργασίας του κατασκευαστή 
 

 

Είδος 4. Συσκευή διασύνδεσης FAX 24 γραμμών 

Τεμάχια:  1. 

 Εκτιμώμενο Κόστος: 4.800,00€/τεμάχιο. Σύνολο: 4.800,00€ (με ΦΠΑ) 

Το σύνολο του εξοπλισμού να είναι του ιδίου επώνυμου κατασκευαστή του λογισμικού του 

τηλεφωνικού κέντρου 

Αριθμός γραμμών fax ≥ 24 

Αριθμός γραμμών δικτύου ≥ 2 

Ταχύτητα σύνδεση 1Gb 



 

 

Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του τηλεφωνικού κέντρου 

Συμπεριλαμβάνονται οι άδειες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο 

Τροφοδοσία 220V AC 

Προτεινόμενο Μοντέλο VG310 

Εγγύηση επίσημης αντιπροσωπίας στην Ελλάδα ένα (1) έτος ή περισσότερο 

Παρέχεται δήλωση συνεργασίας του κατασκευαστή 
 

 

Είδος 5. Συσκευή διασύνδεσης FAX 2 γραμμών 

Τεμάχια:  4. 

 Εκτιμώμενο Κόστος: 500,00€/τεμάχιο. Σύνολο: 2.000,00€ (με ΦΠΑ) 

Το σύνολο του εξοπλισμού να είναι του ιδίου επώνυμου κατασκευαστή του λογισμικού του 

τηλεφωνικού κέντρου 

Αριθμός γραμμών fax ≥ 2 

Αριθμός γραμμών δικτύου ≥ 1 

Ταχύτητα σύνδεση 100Μb 

Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του τηλεφωνικού κέντρου 

Συμπεριλαμβάνονται οι άδειες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο 

Τροφοδοσία 220V AC 

Προτεινόμενο Μοντέλο ATA190 

Εγγύηση επίσημης αντιπροσωπίας στην Ελλάδα ένα (1) έτος ή περισσότερο 

Παρέχεται δήλωση συνεργασίας του κατασκευαστή 
 

 

Είδος 6. Δρομολογητής Τηλεφωνικού Κέντρου 

   Τεμάχια 1. 

   Εκτιμώμενο Κόστος: 5.200,00€/τεμάχιο. Σύνολο: 5.200,00€ (με ΦΠΑ)   

   Προτεινόμενο μοντέλο: Cisco 2911 ή ισοδύναμο 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Απάντηση 

Προμηθευτή      

(Ναι/Όχι) 

Είδος Δρομολογητής  

Μέγεθος - Στήριξη Rack-mountable - modular - 2U  

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet 

 

Network / Transport Protocol IPSec, L2TPv3  

Routing Protocol OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, 

PIM-SM, static IP routing, IGMPv3, 

GRE, PIM-SSM, static IPv4 routing, 

static IPv6 routing, policy-based 

routing (PBR), MPLS, Bidirectional 

Forwarding Detection (BFD), IPv4-to-

IPv6 Multicast 

 

Remote Management Protocol SNMP, RMON, TR-069  

Επιπλέον χαρακτηριστικά Firewall protection, VPN support, 

MPLS support, Syslog support, IPv6 

 



 

 

support, Class-Based Weighted Fair 

Queuing (CBWFQ), Weighted Random 

Early Detection (WRED), Web 

Services Management Agent (WSMA), 

NetFlow 

Συμβατότητα IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 

802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, 

IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T 

G.823, ITU-T G.824 

 

Μνήμη RAM 512 MB (εγκατεστημένη) / 2 GB 

(μέγιστη) 

 

Μνήμη Flash  256 MB (εγκατεστημένη) / 8 GB 

(μέγιστη) 

 

Interfaces 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 

- RJ-45 ¦ Management : 1 x console - 

RJ-45 ¦ Management : 1 x console - 

mini-USB Type B ¦ Serial : 1 x 

auxiliary - RJ-45 ¦ USB : 2 x 4 pin USB 

Type A 

 

Εγκατεστημένα interfaces 1  x 1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk 

Voice/WAN Int. Card - T1/E1 

 

Επιπλέον Θύρες επέκτασης  2 (total) / 1 (free) x CompactFlash 

Card ¦ 1 (total) / 1 (free) x expansion 

slot ¦ 1 (total) / 1 (free) x service 

module (SM) ¦ 2 (total) / 2 (free) x 

PVDM 

 

Λειτουργικό σύστημα IOS BASE + Voice   

Modules Ένα 16-channel high-density voice 

DSP module 

Ένα 32-channel high-density voice 

DSP module 

 

Εγκατάσταση Ο δρομολογητής θα  παραμετροποιηθεί 

και θα εγκατασταθεί ώστε να 

διαλειτουργεί με τον Call Manager του 

ΔΠΘ. 

 

Εγγύηση Εγγύηση επίσημης αντιπροσωπίας  1 

έτος ή περισσότερο. - Απόκριση την 

επόμενη εργάσιμη μέρα (πακέτο 

υποστήριξης από τον κατασκευαστή) 

Παρέχεται δήλωση συνεργασίας του 

κατασκευαστή 

 

 
 

 

Είδος 7. Τροφοδοτικά για τα Τηλέφωνα Γραμματειών  

    

   Τεμάχια:  10. 

 Εκτιμώμενο Κόστος: 40,00€/τεμάχιο. Σύνολο: 400,00€ (με ΦΠΑ) 

Τροφοδοσία 220V AC 

Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τα τηλέφωνα 

Εγγύηση επίσημης αντιπροσωπίας στην Ελλάδα δύο έτη ή περισσότερα 



 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

 

 

Είδος 1. Σαρωτής Εγγράφων 

   Τεμάχια 1. 

   Εκτιμώμενο Κόστος: 2.500,00€/τεμάχιο. Σύνολο: 2.500,00€ (με ΦΠΑ) 

   Προτεινόμενο μοντέλο: Kodac Scan Station 710 ή ισοδύναμο 

Recommended Daily Volume Up to 6,000 pages per day 

Connectivity 10/100/1000 Base T and no host PC required 

Output Methods Scan to network share, scan to print, scan to e-mail, scan to fax server, scan 

to portable USB drive, FTP, sFTP, FTPS (anonymous, authenticated, with 

proxy support), and scan to MICROSOFT SHAREPOINT 

Network Protocols TCP/IP, SMB, authenticated SMTP (login, plain text, CRAM, NTLM), 

DHCP (or static IP), Network domain authentication 

Security Features PDF private key encryption, optional password access, option to 

enable/disable the ability to scan to portable USB drives, secure login via 

LDAP, activity logging by Login ID, IP port blocking 

Remote Administration 

(for system administrators 

only) 

Secure login with a customizable password, ability to create and manage lists 

of Scan Station 710 devices, group and easily classify managed devices, 

update the configuration and/or embedded software of one, some or all 

managed devices, view the status of managed devices, remotely access and 

manage the logs of a single managed device, restart or power off a single 

managed device 

File Format Outputs Single and multipage TIFF, JPEG, PDF, text searchable PDF, PDF/A, 

MICROSOFT Word, MICROSOFT Excel, RTF, encrypted PDF, optional 

JPEG compressed TIFF, WAV audio files 

Control Panel 9.7 in. (24.6 cm) 1024 x 768 Touchscreen LCD 

Audio Built-in microphone and speaker to record and play back Voice Attachment 

messages 

Scanning Technology Duplex scanning with dual color quadlinear CCD, 600 dpi optical resolution, 

capture bit depth is 30 bits (10 x 3), color output bit depth is 24 bits (8 x 3), 

grayscale output bit depth is 256 levels (8-bit) 

Output Resolution 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 dpi 

Imaging Features Perfect Page Scanning, deskew, autocrop, content-based blank page removal, 

automatic orientation, hole fill, edge fill, streak filter, color dropout 

Throughput Speeds (portrait, 

letter size, black-and- 

white/grayscale/color) 

Up to 70 ppm/140 ipm at 200 dpi 

Multi-Feed Detection With ultrasonic technology 

Feeder Up to 75 sheets of 20 lb. (80 g/m2) paper 

Maximum Document Size 215 mm x 863 mm (8.5 in. x 34 in.) – may be restricted at certain resolutions 

Minimum Document Size 50 mm x 63.5 mm (2 in. x 2.5 in.); 



 

 

Multiple-sheet feeding: 75 mm x 125 mm (3 in. x 5 in.) 

Paper Thickness and Weight 413 g/m2 (110 lb.) paper and ID cards up to 1.25 mm (0.05 in.) thick 

Approvals and Product 

Certifications 

AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010 (Class B RCM mark), CAN/CSA-C22.2 

No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / 

ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1.2011; GB9254:2008 Class B 

(CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 

ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS 

mark), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Class B), CNS 

14336-1 (BSMI mark), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark), CFR 47 

Part 15 (FCC Class B), Argentina S-mark 

Recommended PC 

Configuration for scanner 

administration software 

INTEL CORE2 duo 6600 @ 2.4 GHz Duo Processor or equivalent, 4 GB 

RAM, USB 2.0, running WINDOWS XP (SP3), WINDOWS VISTA (SP2), 

WINDOWS 7 (SP1) or  WINDOWS 8 

Consumables Available Feed modules, roller cleaning pads, STATICIDE Wipes 

Warranty (US and Canada) 2 Χρόνια 

Illumination Dual indirect LED 

Εγγύηση Δύο χρόνια ή περισσότερο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΟΜΑΔΑ 3 
 

Είδος 1. Πολυμηχάνημα Γραφείου 

   Τεμάχια 10. 

   Εκτιμώμενο Κόστος: 450,00€/τεμάχιο. Σύνολο: 4.500,00€ (με ΦΠΑ) 

   Προτεινόμενο μοντέλο: Samsung M3875FW ή ισοδύναμο 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

Engine Speed Up to 40 ppm in Letter  

Resolution Up to 1,200 x 1,200 dpi  

FPOT (From Ready) < 6.5 seconds  

Duplex Automatic  

Emulation 

 

SPL, PCL5e/6, PS3, IBM 

ProPrinter, EPSON (ESC/P), 

PDF v1.7 

 

Copy Speed Up to 40 cpm in letter  

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 

Resolution Up to 600 x 600 dpi  

First Copy Out Time 

 

Less than 10 Seconds 

Flatbed, Less than 13 

Seconds ADF 

 

Multi Copy 1~99  

Duplex Copy Yes  

Copy Features 

 

ID Copy, N-Up, Book Copy, 

Erase Edge, Watermark 

Copy, Page  

 

FAX 

Compatability ITU-T G3, ECM  

Communication System PSTN / PABX  

Modem Speed 33.6 Kbps  

Color Fax Yes  

Resolution 

 

Standard: 203 x 98 dpi, Fine: 

203 x 196 dpi, Superfine: 

300 x 300  

dpi, Color: Up to 200 x 200 

dpi  

 

Fax Memory 6 MB (500 pages)  

Fax Features 

 

Fax to PC/Email/SMB/FTP, 

Speed Dial, Auto Redial, On 

Hook Dial, Last  

Number Redial, Delayed 

Fax, Fax Forward to Fax/PC, 

Junk Fax Barrier,  

Auto Reduction, Secure 

Receive, Confirmation 

Report 

 

ΣΑΡΩΣΗ 

Scan Compatibility TWAIN, WIA, ICDM, 

SANE (Linux) 

 

Scan Method Color CIS  

Scan Speed Up to 24 ipm  

Resolution Optical Up to 1200 x 1200 dpi  

Resolution Enhanced Up to 4800 x 4800 dpi  

Duplex Scan Yes  

Scan Depth Mono: 8 bit, Color: 48 bit  



 

 

Scan To USB, Email, SMB, FTP, PC, 

WSD 

 

Paper Handling 

Input Capacity 

 

250-sheet Cassette, 50-sheet 

Multipurpose Bypass Tray 

(820 sheets max) 

 

 

Output Capacity 

 

150 sheets face down 

 

 

Media Size 

 

3" x 5" ~ 8.5" x 14" 

 

 

Media Types 

 

Plain, Thick, Thin, Bond, 

Pre-printed, Recycled, 

Envelope,  

Transparency, Label, 

Cardstock, Cotton, Colored, 

Archive 

 

 

 

Media Weight 

16~58 lb.  

ADF Capacity 50 Sheets  

ADF Document Size 5.6" x 5.8" ~ 8.5" x 14  

ΓΕΝΙΚΑ 

Monthly Duty Cycle 80,000 pages per mont  

Εγγύηση Δύο χρόνια ή περισσότερο  

 

 

Είδος 2. Προσωπικοί Υπολογιστές 

   Τεμάχια 6. 

   Εκτιμώμενο Κόστος: 750,00€/τεμάχιο. Σύνολο:4.500,00€ (με ΦΠΑ) 

   Προτεινόμενο μοντέλο: DELL PC Optiplex 3020 MT ή ισοδύναμο 
 

Θήκη Midi Tower 

Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional (GR 64-bit) ή μεταγενέστερο 

Κατασκευαστής επεξεργαστή INTEL 

Επεξεργαστής Core i3-4150 (3.50GHz) ή μεταγενέστερος 

Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 

Chipset Intel Express H81 ή μεταγενέστερο 

Χωρητικότητα μνήμης ≥ 4GB DDR3 - 1600MHz 

Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές 

λειτουργίας) 

≥ 500GB / 7200rpm 

Συνδεσιμότητα 1 x DVI / 1 x DisplayPort / ≥ 6 x USB 2.0 / ≥ 2 x USB 

3.0 

Οπτικά μέσα DVD-RW 

Δίκτυο Ethernet  LAN 10 / 100 / 1000 

Ποντίκι Ναι 

Πληκτρολόγιο Ναι 

Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 60 μήνες (On Site - Repair Next Business Day) 

Οθόνη 23,5 in ή μεγαλύτερη 

Τύπος LED 

Ανάλυση 1920x1080 

Συνδεσιμότητα  DVI,   DisplayPort 

Εγγύηση  2 έτη ή περισσότερα 
 



 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

Είδος 1. Φωτοαντιγραφικό 

   Τεμάχια 1. 

   Εκτιμώμενο Κόστος: 10.500,00€/τεμάχιο. Σύνολο: 10.500,00€ (με ΦΠΑ) 

   Προτεινόμενο μοντέλο: Ricoh MP4503SP ή ισοδύναμο 
 

GENERAL 

Warm-up time:    20 seconds 

First output speed:   Full colour : 5.7 ppm 

First output speed:   B/W : 4.0 ppm 

Continuous output speed:  Full colour : 45 ppm 

Continuous output speed:  B/W : 45 ppm 

Memory: Standard:   2 GB 

HDD:     250 GB 

Control Panel:   Full color with SD/USB slot 

Single Pass Duplex feeder: 200 sheets or more 

Internal finisher :  500-sheet  

Punch kit for finisher:  Included 

Max. monthly print volume:  50,000 pages or more 

Power source:    220 - 240 V, 50/60 Hz 

 

COPIER 

Copying process:   Dry electrostatic transfer system 

Multiple copying:   Up to 999 copies 

Resolution:    600 dpi 

Zoom:     From 25% to 400% in 1% steps 

Built in Duplex unit:  Yes 

 

PRINTER 

Printer language:  Standard:  PCL5c, PCL6, PDF direct print, Mediaprint (JPEG/TIFF) 

      Option: Adobe® PostScript® 3™,IPDS, PictBridge 

Print resolution: Maximum:  1,200 x 1,200 dpi 

Interface: Standard:  USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T 

Option: Bi-directional IEEE 1284, 

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),Bluetooth 

Network protocol:   Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6) 

Option: IPX/SPX 

Windows® environments:  Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server 2003, 

Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 

Mac OS environments:   Macintosh OS X Native v10.5 or later 

UNIX environments:  UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX 

 

SCANNER 

Scanning speed:   ARDF : B/W/Full colour : 80 ipm 

SPDF : B/W/Full colour :110 ipm simplex/180 ipm duplex 

Resolution:    B/W and Full colour : 100-600 dpi 

Maximum : 1,200 dpi for TWAIN 

Bundled drivers:   Network TWAIN 

Scan to:     E-mail: SMTP, POP, IMAP4 

Folder: SMB, FTP, NCP 

 

PAPER HANDLING 

Paper size:     A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 

Paper input capacity:   Maximum: 4,700 sheets 

Paper output capacity:   Maximum: 3,625 sheets 

Paper weight:    Paper Trays : 52 - 300 g/m² 

Bypass Tray :    52 - 300 g/m² 

Duplex Tray : 52 - 256 g/m² 

Extra tray:   2x1000A4 

 

ΕΓΥΥΗΣΗ   Δύο χρόνια ή περσσότερο



 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ θα πρέπει να συμπληρωθούν ο Α/Α, η περιγραφή και οι τεχνικές 

προδιαγραφές κάθε είδους που προσφέρεται όπως αυτά αναγράφονται στους παραπάνω πίνακες των 

αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Στην στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ θα πρέπει να αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ η οποία θα υποδηλώνει τη συμφωνία 

του προσφερόμενου είδους με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ το 

στοιχείο (π.χ. σελίδα ενημερωτικού φυλλαδίου κ.λπ.) από το οποίο θα αποδεικνύεται η συμφωνία αυτή. 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Η μη συμφωνία θα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς του συγκεκριμένου 

είδους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 

 

 

 

 ΝΑΙ   

 

 
ΝΑΙ 

 

 

 

 

 ΝΑΙ   

 ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς 

 

 

 

 

Διαγωνιζόμενος: 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΧΟΛΙΑ/ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: ……….. 

 

 

 

 

Για το Διαγωνιζόμενο 

(Ονομ/μο – Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

 

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

Διαγωνιζόμενος: 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΓΙΑ 

ΟΛΗ ΤΗΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Σύνολο Ομάδας    

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: ……….. 

 

 

 

 

Για το Διαγωνιζόμενο 

(Ονομ/μο – Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Ονομασία Τράπεζας: __________ _______________________ 

Κατάστημα: _________________ _______________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. - FAX) _____________  

Ημερομηνία Έκδοσης:  ______________________  

 

Προς: το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Ξάνθης 

Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, ΤΚ 67100 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ..................... ΓΙΑ…..ΕΥΡΩ. 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………... 

……………………………………….………… Οδός ……………… Αριθμός .... Τ.Κ. ….…]     ή 
 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

β) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

γ) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 
 

και μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………………., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό της ……...….…  με αντικείμενο «εξοπλισμός για τις ανάγκες του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης», για την προμήθεια των ειδών με α/α ………………………………………….  

συνολικής αξίας …………………….., σύμφωνα με την αριθμ. 586/2016 Διακήρυξή σας. 
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις  [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] 

ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για 

κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας] 
  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………. 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) 

μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας: _______________________ 

Κατάστημα: _____________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. - FAX) _____________  

Ημερομηνία Έκδοσης:  _______________________  

 

Προς: το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Ξάνθης 

Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, ΤΚ 67100 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …….. 

ΓΙΑ ……………….. ΕΥΡΩ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………... 

……………………………………….………… Οδός ……………… Αριθμός .... Τ.Κ. ….…]     ή 
 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

β) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

γ) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 
 

και μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………………………………………………………., 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό πρωτ. ………,  που αφορά στο διαγωνισμό της 

……...….…  με αντικείμενο «εξοπλισμός για τις ανάγκες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», 

και συνολικής αξίας 83.900,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 586/2016 Διακήρυξή σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………….  

(Σημείωση προς την Τράπεζα : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

παράδοσης κατά δύο (2) μήνες). 

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

   

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 

 

 

  (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας: _______________________ 

Κατάστημα: _____________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. - FAX) _____________  

Ημερομηνία Έκδοσης:  _______________________  

 

Προς: το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Ξάνθης 

Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, ΤΚ 67100 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …….. 

ΓΙΑ ……………….. ΕΥΡΩ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………... 

……………………………………….………… Οδός ……………… Αριθμός .... Τ.Κ. ….…]     ή 
 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

β) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

γ) ………………………….. οδός αριθμός  Τ.Κ.   

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………, για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων της 

σύμβασης με αριθμό πρωτ. …………… που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια 

με αντικείμενο «εξοπλισμός για τις ανάγκες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», (αριθμ. 

Διακήρυξη 586/2016) και συγκεκριμένα το είδος/είδη: …………………………………………… 

……………………………………………….…………… …………………………………………… 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) 

μήνες του συμβατικού χρόνου καλής λειτουργίας).  

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 



 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ' αριθμ. 586/2016) 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Αριθμ. πρωτ.  ………../…._...._2016  

 

 Για τον εξοπλισμό για τις ανάγκες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως 

αυτός αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην τεχνική προσφορά του 

προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης αυτής, στη συνολική τιμή των 

…………… …….…… (…………) Ευρώ με Φ.Π.Α., αναλυτικά: ……….. + ………. Φ.Π.Α. 

Η προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 

2016, ΚΑΕ 2014ΣΕ54600074 (πκ 2006ΣΕ0460003) ΚΑ 9349-47-002. 

Στην Κομοτηνή σήμερα την …….η του μηνός ………….. του έτους 2016, ημέρα της 

εβδομάδος………………,  μεταξύ αφ΄ ενός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που 

είναι Ν.Π.Δ.Δ. και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών αυτού 

Αναπλ. Καθηγητή κ. Φώτιο Μάρη, κάτοικο από την υπηρεσία του Κομοτηνής και αφ΄ ετέρου 

της εδρεύουσας στη ……………… επί της οδού ……………… T.K ………….. εταιρείας, με 

την επωνυμία …………………………… …………….….., ΑΦΜ: …………… Δ.Ο.Υ: 

……………….,  που νόμιμα εκπροσωπείται από τον ………………………………, 

συμφωνήθηκαν και συναποδεκτά έγιναν τα παρακάτω: 

 

Π ρ ο ο ϊ μ ι ο 

 

Την 31η Μαΐου 2016 διενεργήθηκε στην Ξάνθη και ύστερα από νόμιμη και σύννομα 

δημοσιευμένη διακήρυξη και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, Ανοικτός Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός σε Ευρώ, με ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και κριτήριο αξιολόγησης τη 

χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, για τον εξοπλισμό για τις ανάγκες του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης. 

Στο διαγωνισμό αυτό πήρε μέρος μεταξύ των άλλων και η εταιρεία με την επωνυμία 

…………………………………………., στην οποία στη συνέχεια και ύστερα από την αριθμ. 

……………. (……….) απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ, κατακυρώθηκε τμηματικά η 

προμήθεια του εν λόγω είδους, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αρχή της σύμβασης και της 

ανακοινώθηκε με το αριθμ. πρωτ. ………………… έγγραφο του Δ.Π.Θ. 

 Ύστερα από όλα αυτά που σύννομα διεξάχθηκαν ο κ. Φώτιος Μάρης, Αναπληρωτής 

Πρύτανη Οικονομικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και νόμιμος αυτού 

εκπρόσωπος, ιδιότητα άλλωστε με την οποία εμφανίζεται και ενεργεί, αναθέτει στον 

αντισυμβαλλόμενο ο οποίος στη συνέχεια και για λόγους συντομίας θα ονομάζεται 

“προμηθευτής” και αυτός δια του νομίμου εκπροσώπου του ………………………………, 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει στο υπό του πρώτου των συμβαλλομένων 

εκπροσωπούμενο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και πιο ειδικά για την κάλυψη των 

αναγκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το είδος με α/α ….., 

………………………………………, όπως εμφανίζεται στην αναλυτική κατάσταση που 

επισυνάπτεται στην διακήρυξη, για το οποίο η προσφορά του κρίθηκε συμφερότερη και το 

οποίο θα πρέπει να έχει όλα όσα στη διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται 

τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

Άρθρο 1ο 

Είδος, ποσότης, τόπος προέλευσης, τιμή, συνολική αξία. 

 

 Το υπό προμήθεια είδος με α/α ….., ………………………...……., είναι προελεύσεως 

…………… (………………) και η συνολική του αξία ανέρχεται σε 

……………………………. (………..) με Φ.Π.Α. αναλυτικά: …….. + …… Φ.Π.Α.   



 

 

 Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται εκτός από την αξία του προσφερόμενου είδους, 

και τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, ασφαλίσεως, φορτοεκφορτώσεως και εγκαταστάσεώς 

του, μέχρι της πλήρους σύνδεσης και λειτουργίας του στους χώρους 

…………………………….., όπου θα τοποθετηθεί, και όπως αυτός ο χώρος αναφέρεται στον 

συνοπτικό πίνακα ειδών, όπως επίσης και τα έξοδα εικονογραφημένων φυλλαδίων (prospectus) 

στα οποία θα περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους και τα οποία θα 

διευκολύνουν την αναγνώριση των διαφόρων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.  

  

Άρθρο 2ο 

Τόπος - Τρόπος και χρόνος παράδοσης του είδους. 

 

Το υπό προμήθεια είδος θα φορτωθεί, θα μεταφερθεί, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε 

λειτουργία με ευθύνη του προμηθευτή, στον συγκεκριμένο χώρο του πρώτου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη Πανεπιστημίου και ειδικότερα θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί 

συγκεκριμένους χώρους …………………………………………….., και η τελική παράδοση 

και η επίδειξη λειτουργίας του θα γίνει μέσα σε ……….. (…) ημέρες από την έναρξη ισχύος 

της σύμβασης αυτής. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, ήτοι το 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη, την 

αποθήκη υποδοχής του είδους και την Επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το είδος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Άρθρο 3ο 

Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συμβατικού είδους, Τρόπος πληρωμής, 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή. 

 

 Όπως διακηρύχθηκε αλλά και συμφωνείται το υπό προμήθεια συμβατικό είδος είναι 

παραδοτέο στους συγκεκριμένους χώρους …………………………………………….., τόπο 

εκφορτώσεώς του, όπου θα γίνει και η παραλαβή του από Επιτροπή που από τα συμβαλλόμενα 

μέρη πρώτο Πανεπιστήμιο θα ορίσει, συντάσσοντας το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Η παραλαβή του είδους και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση αυτή χρόνο και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 27 του Π.Δ. 118/2007. 

Κατά την διαδικασία της παραλαβής του είδους όπου καλείται να παραστεί, εφ’ όσον 

το επιθυμεί και ο προμηθευτής, διενεργείται ποσοτικός, ποιοτικός Έλεγχος αυτού αλλά και 

πρακτική δοκιμασία.   

 Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίψει το συμβατικό είδος, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που αυτό παρουσιάζει από τους όρους της Σύμβασης και 

γνωματεύει αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Εφ’ όσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο, ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν 

την καταλληλότητά του και μπορούν να χρησιμοποιηθεί υπάρχει η δυνατότητα, μετά από 

απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ, να εγκριθεί η παραλαβή του με ή χωρίς έκπτωση της 

συμβατικής του τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 

προβεί στην παραλαβή του είδους και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. 

Εάν το είδος απορριφθεί από την Επιτροπή παραλαβής, λόγω των παρεκκλίσεων που 

διαπιστώθηκαν από τον μακροσκοπικό έλεγχο, θα  ισχύσουν  οι  διατάξεις  της  παραγρ. 5 του 

άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.  

Η πληρωμή στην προμηθεύτρια εταιρεία, δεύτερη των συμβαλλομένων, του 

συμβατικού τμήματος του υπό προμήθεια είδους θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του, δια 



 

 

τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής και θα καλύπτει την καθαρή του αξία στην οποία 

θα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφορτώσεως, εγκαταστάσεως, θέσεως σε 

λειτουργία, καθώς και το Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. 

 Για να εκτελεστεί η πληρωμή θα πρέπει να παραδοθούν από τον προμηθευτή τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1) Τιμολόγιο  

2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

             Εφόσον ο Προμηθευτής δεν καταθέσει τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά το 

Πανεπιστήμιο δεν βρίσκεται σε υπερημερία ως προς την καταβολή του τιμήματος. 

 

Άρθρο 4ο 

Εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών - Συντήρηση αυτών. 

  

Το συμβατικό είδος που παραπάνω λεπτομερώς αναφέρεται, ανεξάρτητα από τον τρόπο της 

ποσοτικής και ποιοτικής του παραλαβής, θα πρέπει από τον προμηθευτή να εγκατασταθεί μέσα 

στο συμβατικό χρόνο παράδοσης, από αρμόδιο όργανό του, και μάλιστα χωρίς καμία 

επιβάρυνση του προμηθευόμενου, είδος  Πανεπιστημίου. 

Ακόμη, ο προμηθευτής δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρεί το υπό 

προμήθεια συμβατικό είδος και εγγυάται την καλή λειτουργία αυτού επί …… (….) έτη από 

την παραλαβή και εγκατάστασή του. 

 

Άρθρο 5ο 

Ειδικοί όροι για την έγκαιρη φόρτωση - παράδοση. Κυρώσεις για ποσοτικές και 

ποιοτικές εκτροπές των υπό προμήθεια συμβατικών ειδών. 

 

 Το υπό προμήθεια συμβατικό είδος και ανεξάρτητα από την προέλευσή του θα πρέπει 

να πληροί και να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά και τους όρους που αναφέρονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική προσφορά του προμηθευτή. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος μέσα στα χρονικά 

όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Με απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ που 

πρέπει να αιτιολογείται, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης του είδους μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να παρατείνεται 

μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά 

πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως το αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παρατηθείς, κατά τα ανωτέρω, 

χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Μετάθεση του 

χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του 

συμβατικού είδους. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. 

 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του συνόλου ή μέρους της ποσότητας του 

συμβατικού είδους, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου 

(Σύγκλητος του Δ.Π.Θ) ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής μπορεί να 

εγκρίνεται η αντικατάσταση του με άλλα μέσα σε τακτή προθεσμία, όπως ορίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 33, παράγραφος 1, του Π.Δ. 118/2007. 

 Εάν ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει αυτό μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε 

και εφ’όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών, από την κοινοποίησή της, για την παραλαβή του απορριφθέντος είδους. Εάν η 

παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο 

στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. 



 

 

Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, το απορριφθέν είδος δεν επιστρέφεται πριν την 

ολοκλήρωση  της παράδοσης και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. 

Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε 

δικαίωμα αντικατάστασης, το απορριφθέν είδος δεν επιστρέφεται πριν την παραλαβή του νέου 

είδους ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση του. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% 

επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. 

Μετά την παρέλευση του 20ημέρου και εφ’ όσον δεν παραληφθεί το είδος πέραν του 

προστίμου, αυτό εκποιείται ή καταστρέφεται κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα 

ισχύοντα. 

Η επιστροφή του είδους που απορρίφθηκε, γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 

ποσότητας με την απορριφθείσα, και εφ’ όσον αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση 

αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 

αντικαταστάθηκε, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 

της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του 

προμηθευτή που θα υποβληθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την εκπνοή της, μετά από 

απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, με την οποία και επιβάλλεται 

πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 

Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγήθηκε και ο  

προμηθευτής δεν έχει παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, το Πανεπιστήμιο μπορεί να 

προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 Αν το είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως 

παραλειπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτού, εφόσον είναι 

δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 

εφόσον αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται 

αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. 

Σε περίπτωση που το είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης ή μετάθεσης που τυχόν 

χορηγήθηκε, επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση, κυρώσεων και   π 

ρ ό σ τ ι μ ο, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 

118/2007. 

 Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν, εφ’ όσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε το συμβατικό είδος ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτό μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή τον χρόνο παράτασης ή μετάθεσης που του δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007. 

            Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε  

με ευθύνη του φορέα. 

β) Συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας βίας.  

Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

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

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

και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα 

περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του 

δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, μπορεί να του 

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του είδους μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή 

αντικατάσταση απορριφθέντος είδους γίνεται δεκτή. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 



 

 

απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διεζευτικά, 

οι παρακάτω κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του Π.Δ. 

118/2007 κατά περίπτωση: 

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή της καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κατά περίπτωση. 

β) Προμήθεια του είδους σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 

διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε 

άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε 

βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση 

που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του είδους, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην 

περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζομένου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, 

κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. 

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των 

προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο 

αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού 

Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά 

από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας του είδους για το οποίο 

κηρύχτηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το είδος, μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα αν τελικά έκανε ή όχι 

χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007. 

ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την 

σύμβαση προμηθευτή, είτε από το ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του 

ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων 

γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

 

Άρθρο 6ο 

 

Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια είδους στον προμηθευτή θα γίνεται με την εξόφληση 

του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συμβατικού είδους με 

έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής θεωρούμενου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.   

 

Τον προμηθευτή βαρύνει ποσοστό 0,10 %  υπέρ του (ΕΑΑΔΗΣΥ) επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. 

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τις πιστώσεις του έργου.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-3-94) 

παρακρατείται φόρος:  

- 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου πώλησης και  

- 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.  

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και 

συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του αναδόχου.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/4 Σεπτεμβρίου 2009 



 

 

(ΦΕΚ 163/Α΄/4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά 

έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση 

από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών.  

 

Άρθρο 7ο 

Εγγυοδοσία καλής Εκτέλεσης και λειτουργίας 

 

Ο προμηθευτής κατέθεσε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τ…. αριθμ. …… 

……............................................... Εγγυητικ… επιστολ… ………….……………………… 

….…………....... ...................................... ποσ…. ...….................................................. 

.........(………......…) Ευρώ ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων αυτής της συμβάσεως. 

 Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί, ύστερα από την πλήρη 

και κανονική εκτέλεση των όρων της σύμβασης μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του είδους καθώς και εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο 

συμβαλλόμενους. 

 Ακόμη η παραπάνω εγγύηση θα μπορεί να καταπέσει υπέρ του Πανεπιστημίου με 

μονομερή δήλωση αυτού προς την εκδότρια Τράπεζα και χωρίς δικαστική διάγνωση, σε 

περίπτωση που το Πανεπιστήμιο κατά την απόλυτη κρίση της διοικήσεώς του κρίνει ότι η 

σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. 

 Επίσης ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει στο Πανεπιστήμιο 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ίσης προς το 3% της συμβατικής αξίας του είδους 

χωρίς Φ.Π.Α. 

 Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί πριν την έναρξη του χρόνου 

εγγύησης καλής λειτουργίας, ήτοι πριν ή την ημέρα επιστροφής της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

και θα πρέπει να είναι χρονικής ισχύος μεγαλυτέρας κατά τρεις ( 3 ) μήνες από το συμβατικό 

χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

Άρθρο 8ο 

 

 Για τα υπόλοιπα θέματα αυτής της προμήθειας ισχύουν οι όροι της αριθμ. 586/2016  

διακηρύξεως, οι τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά του προμηθευτή και οι σχετικές διατάξεις 

του Νόμου που ρυθμίζουν θέματα παρόμοια και που όλα μαζί τα παραπάνω αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της προκειμένης σύμβασης. 

Η σύμβαση αυτή η ισχύς της οποίας αρχίζει από την ….η …………. 2016 συντάχθηκε σε τρία 

όμοια πρωτότυπα, σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις που σήμερα ισχύουν και νόμιμα 

υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Δ.Π.Θ. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

Αναπλ. Καθηγητής Φώτιος Μάρης 

Για τον Προμηθευτή 

 

 

 

 

………………………….. 
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