
 

1 

 

 

  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

Θεσσαλονίκη 28/01/2020 

Αρ. Διακ. 2/20 

 

Πληροφορίες: Ιωάννης Χατζηιωαννίδης 

Τηλέφωνο: 2310 891-233 

Fax: 2310 891-232 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:  

1. Του ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

2. Του ν. 3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», 

3. Του ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «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 ισχύει, 

4. Του ν. 4412/2016 (Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει, 

5. Του Π.Δ. 80/2016 (Α’145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες», 

6. Την υπ’ αριθμ. 11/15.01.2020 (θέμα 5
ο
) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

σχετικά με την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού, 

7. Την υπ’ αριθ. 8/11.12.2019 (θέμα 1
o
) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου περί 

συγκρότησης των Επιτροπών των διαγωνισμών του Ιδρύματος. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακ. 2/20) με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια 

τεχνολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων προσωπικού για 

τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες 

τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′. 
 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €31.050,00 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€25.040,32 άνευ Φ.Π.Α. + €6.009,68 Φ.Π.Α. 24% = 

€31.050,00 με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων 2020 ΣΑΕ 546/2014ΣΕ54600067 «Εξοπλισμός Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (ΠΚ 

2005ΣΕ04600039), ΚΑΕ 9347.  
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Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη έχουν όπως ο παρακάτω πίνακας: 

 
Α/Α 

είδους 

CPV ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 

 

1 

 

30232110-8 

Εκτυπωτής μονόχρωμης εκτύπωσης 

και σαρωτής 

 

11 

 

€5.800,00 

2 32351000-8 Μετατροπείς εικόνας και ήχου  8 €1.200,00 

3 30213300-8 Υπολογιστές με οθόνη 25 €21.000,00 

4 38651000-3 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 1 €150,00 

5 30233100-2 Ultra320 SCSI Hard Drive 2 €1.000,00 

6 31224100-3 Πολύπριζα ασφαλείας 3 €100,00 

7 30160000-8 RFID CD/DVD tags 2.000 €1.000,00 

8 31440000-2 Μπαταρίες για UPS MGE Pulsar 

Evolution 2200 VA 

24 €800,00 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές και για ορισμένα μόνο από τα ανωτέρω είδη. Σε κάθε περίπτωση 

όμως οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα 

ποσότητα κάθε είδους και για το σύνολο των τυχόν υποειδών κάθε είδους για το οποίο 

συμμετέχουν. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε 

είδους ή για μέρος μόνο των τυχόν υποειδών αυτού θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19.02.2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και 

ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών 

του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα  και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκαταστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση.  

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

Οι προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα, 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
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της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 

ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε 

από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Η προσφορά κατατίθεται, σε σφραγισμένο φάκελο, στο Γραφείο Προμηθειών του 

Πανεπιστημίου έως την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης της προθεσμίας. 

Μπορεί επίσης να αποστέλλεται και με άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., courier, κ.λπ). 

 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα ακριβή στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 

σφράγισής τους) φακέλους ως εξής:  

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του όρου 3 της παρούσας.  

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.  

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

 

Όλα τα έγγραφα των παραπάνω φακέλων θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα, ένα 

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο (απλή φωτοτυπία). 

Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 

κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 

ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

2. Τα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

Α) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 

Δ’, «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ), το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Στο επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Γ’ παρατίθενται μόνο τα απαιτούμενα 

προς συμπλήρωση Τμήματα. Ειδικότερα, ως προς το Τμήμα IV (Κριτήρια επιλογής) του 

ΤΕΥΔ οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α «Γενική 

ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», όπως αυτή παρατίθεται στο επισυναπτόμενο.    
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Η ημερομηνία του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), πρέπει να είναι 

εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου 

περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα υπογεγραμμένο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή τού κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Β) Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του. 

 

3. Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς.  

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα  Α – Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες οφείλουν, επίσης, να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα 

καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 

Εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσουν στην προσφορά 

τους, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν, 

καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.   

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους οφείλουν να  δηλώσουν την επιχειρηματική 

μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής 

της.  

Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς 

την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 

επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 

κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί 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 θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

4. Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Οι τιμές που θα προκύψουν δίνονται σε ευρώ. Τιμές που δεν δίνονται σε ευρώ ή που 

καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα ή δίνονται με ρήτρα συναλλάγματος, θα 

απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον 

προμηθευτή μέχρι τη λήξη της σχετικής σύμβασης. 
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5. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, που αφορά στην παράδοση με τον τρόπο που προβλέπεται 

από την παρούσα Διακήρυξη.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει τα ποσά του Φ.Π.Α. με τα οποία θα επιβαρυνθούν οι 

προσφερόμενες τιμές. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα 

διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.  

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 

προσφερόμενο είδος. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική 

Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.  

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές 

προσφορές δεν επιτρέπονται. 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για 

την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,  

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του ν. 

4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

 

7. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των 

οικονομικών προσφορών, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, γίνεται από 

το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού) δημόσια και σε μία συνεδρίαση και είναι 

δυνατή η παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού, στην ίδια ή σε μεταγενέστερη συνεδρίασή της, αφού προβεί 

στην καταχώριση, έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση των τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών, συντάσσει σχετικό πρακτικό και εισηγείται για την αποδοχή ή 

την απόρριψη των προσφορών και για την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. Το εν λόγω πρακτικό διαβιβάζεται στο αποφαινόμενο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου αυτό να λάβει την προσήκουσα έγκριση και κατόπιν 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

 

Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα (που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

1 του ν. 4250/2014)  δικαιολογητικά κατακύρωσης που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στη 
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δήλωση που προβλέπεται στον όρο 3Α της παρούσας και συγκεκριμένα:  

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, που πρέπει να έχει 

εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή του, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρ. 73 του ν. 4412/2016. 

Η εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. και 

Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών αφορά στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν 

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα, που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός 

τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 

δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 

νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

β. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές 

διατάξεις. 

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να 

προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια όσο και για το τυχόν 

προσωπικό που απασχολούν, ενώ σε περίπτωση που δεν απασχολούν προσωπικό, 

οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να το δηλώνουν. Τα νομικά 

πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα μόνο για το προσωπικό που 

απασχολούν.  

δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η 

έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΣΕ σχετικά με την έκδοση 

του πιστοποιητικού.  

 

Τα δικαιολογητικά β έως δ θα πρέπει να βρίσκονται εν ισχύι κατά τον χρόνο υποβολής 

τους, άλλως δε, εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριών 

(3) μηνών πριν την υποβολή τους. 

 

ε. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ή του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους /αντικείμενο της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
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τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν φέρει συγκεκριμένο 

χρόνο ισχύος.  

 

στ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να επιβεβαιώνει ότι: 

1) δεν έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

2) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

3) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

4) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 

την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, 

5) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

6) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

 

Τονίζεται ότι το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού στην 

ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.  

 

Προσοχή: Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της 

παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 

αρμόδιες αρχές.  

 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 

4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του ν. 4412/2016, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 

104 του ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, 
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σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του ν. 4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 του ν. 

4412/2016,  και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού 

αναδόχου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 

103 του ν. 4412/2016, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 

του ιδίου ως άνω νόμου.  

Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί 

με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 

4412/2016. Μπορεί επίσης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού 

οργάνου, να κατακυρώσει μεγαλύτερη ποσότητα ανά υποείδος που δεν θα υπερβαίνει όμως 

το 30% και με την προϋπόθεση ότι για την προαναφερόμενη αύξηση θα επαρκεί ο 

προϋπολογισμός του προσαυξημένου υποείδους όπως αυτός αναφέρεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας. 

 

9. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή 

να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 

συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 

σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις 

που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

10. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 

άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η 

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

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 

μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

11. Η αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με το πρακτικό 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
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προσωρινού αναδόχου σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της 

απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

 

α. Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 

από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, και  

 β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

 

Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών χωρίς ο 

Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται.  

 

       Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016    

και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

Επισημαίνεται, ότι η Αναθέτουσα Αρχή, κατά τον χρόνο από την κατακύρωση του 

διαγωνισμού έως και τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών, δύναται, 

κατόπιν αιτήματος των αναδόχων και αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας 

του διαγωνισμού, να αποδεχθεί τυχόν νεότερα μοντέλα ή τυχόν νεότερες εκδόσεις των 

εργοστασίων κατασκευής που αντικαθιστούν τα μοντέλα ή τις εκδόσεις των αρχικώς 

προσφερομένων ειδών. Τα νεότερα αυτά μοντέλα ή οι νεότερες αυτές εκδόσεις των 

κατασκευαστικών οίκων θα πρέπει α) να καλύπτουν τις τεθείσες με το διαγωνισμό τεχνικές 

προδιαγραφές και β) τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να είναι ανώτερα από τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των αρχικώς προσφερομένων ειδών όπως αυτά έγιναν αποδεκτά στο 

διαγωνισμό και κατακυρώθηκαν στους υποψηφίους αναδόχους. Η προαναφερόμενη 

αποδοχή νεότερων μοντέλων και εκδόσεων δεν θα πρέπει να επιφέρει καμία περαιτέρω 

οικονομική επιβάρυνση στην Αναθέτουσα Αρχή.     

 

Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της 

οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της υπό τους όρους του άρθρου 

133 του ν. 4412/2016. 
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12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ή χρηματοδοτικού Ιδρύματος ίση 

με το 5% της συνολικής συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. που θα περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

η οποία θα παραμείνει μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 

202 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή 

να λήγει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τον χρόνο ισχύος της σύμβασης. 

 

13. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

Τα έξοδα μεταφοράς όπου απαιτείται βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

14. Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός εβδομήντα (70) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

15. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 

ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα σε αυτήν, με απόφαση 

του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο 

κυρώσεις. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον 

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε με τη νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση του 

αναδόχου από το αποφαινόμενο συλλογικό όργανο, καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες 

κυρώσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 207 και 218 του ν. 4412/2016. Ο 

ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν η μη έγκαιρη 

υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε 

υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων 

γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 

 

16. Για κάθε διαφορά που αφορά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, ο ανάδοχος υπάγεται στην 

αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.  

 

17. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή και τον έλεγχο όλων των προς ανάθεση εργασιών, που θα πιστοποιείται 

από το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής και εντός 

ενενήντα (90) ημερών από την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών νομίμων 

δικαιολογητικών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

διακήρυξης. Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στo άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα από 

την παράγραφο Ζ΄, υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013. 

 

18. Η περίοδος καλής λειτουργίας για όλα τα υπό προμήθεια είδη ξεκινά μετά την οριστική 

παραλαβή τους και η διάρκεια της είναι τουλάχιστον αυτή που αναφέρεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές κάθε επιμέρους είδους.   

Για την περίοδο αυτή ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες για 

την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που θα προσκομίσει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Οι υπηρεσίες αυτές, κατ’ ελάχιστον, θα περιλαμβάνουν την επιδιόρθωση βλαβών, την 

αντικατάσταση ελαττωματικών μερών ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού και τη 

διατήρηση επαρκούς αποθέματος ανταλλακτικών  





 

11 

 

 

Σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας υλικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 

την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, ο ανάδοχος θα προχωρά σε άμεση αντικατάσταση 

του ελαττωματικού εξοπλισμού, και όχι σε διαδικασία επιδιόρθωσής του (δηλαδή θα 

θεωρείται Dead On Arrival - DOA). 

Η απόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα γίνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες από τη στιγμή αναγγελίας της βλάβης, εφόσον αυτές δεν έχουν προκύψει από 

κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που 

μεσολαβεί από τη στιγμή που ο ανάδοχος δέχεται μία αναγγελία βλάβης έως τη χρονική 

στιγμή ανταπόκρισης του (π.χ. μέσω τηλεφώνου, email, επιτόπιας παρουσίας κλπ.).  

Χρόνος αποκατάστασης βλάβης/δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό 

διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Ο χρόνος αυτός 

είναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή αναγγελίας της βλάβης. Ως χρόνος 

αποκατάστασης ορίζεται ο χρόνος από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης έως τη στιγμή 

που οι λειτουργίες τις οποίες επιτελούσε η μονάδα γίνονται πάλι διαθέσιμες. 

Επισημαίνεται ότι η μεταφορά εξοπλισμού εκτός του Πανεπιστημίου για αποκατάσταση 

βλάβης και η επιστροφή στο Πανεπιστήμιο θα γίνεται με έξοδα του αναδόχου.  

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου 

είναι ευθύνη δική του, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα την 

αποκατάσταση των βλαβών.    

Αν μια μονάδα είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή δυσλειτουργία) για δύο (2) συνεχείς μήνες,  

ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες, με δικό του 

κόστος, τον εξοπλισμό που προκαλεί βλάβη με ισοδύναμο και σύγχρονο εξοπλισμό, ύστερα 

από έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής, με τη σύμφωνη γνώμη της. Για το υλικό 

που αντικαθίσταται ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή από την ημερομηνία 

αντικατάστασης. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος απέναντι στην αναθέτουσα αρχή για την 

τήρηση αυτής της εγγύησης.  

 

19. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από την παρούσα, εφαρμόζονται αναλογικά 

οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

20. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη 

δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου, 

(κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 156 (τηλ. επικοινωνίας 2310 

891-200, fax: 2310 891-232, email: tprom@uom.gr). 

Πληροφορίες που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες από το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου, 

(τηλ. 2310 891-363 κος Εμμανουήλ Κοντάκης). 

Επίσης, η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  www.uom.gr/supplies.  

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

mailto:tprom@uom.gr
http://www.uom.gr/supplies




Είδος 1:  Εκτυπωτής μονόχρωμης εκτύπωσης και σαρωτής. 
Τεμάχια: 11 
Προϋπολογισμός: €5.800,00 (με ΦΠΑ) 
Προϋπολογισμός: €4.677,42 (χωρίς ΦΠΑ) 
CPV: 30232110-8 

Παράγραφος / 

Κριτήριο 
Περιγραφή /Προδιαγραφές 

Προδιαγραφή 

(Απαιτείται 

τεχνικό 

φυλλάδιο) 

Απάντηση 

Προσφέροντα 

Παραπομπές σε 

Τεχνικά Φυλλάδια, 

URL , ή /και Σχόλια 

1 

Πολυμηχανήματα  ασπρόμαυρης 

εκτύπωσης Α4 διπλής όψης και 

δικτυακής υποστήριξης   

ΤΕΜΑΧΙΑ 11 

1.1 Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον  >=40 

ppm 
ΝΑΙ 

1.2 Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής 

Όψης. Up to 40 Όψεις ανα λέπτό 
ΝΑΙ 

1.3 Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας 

σύμφωνα με τον κατασκευαστή σε 

λιγότερο από 6,3 sec 

ΝΑΙ 

1.4 Ανάλυση 1200x1200 dpi ΝΑΙ 

1.5 Μνήμη RAM 1024 MB ΝΑΙ 

1.6 Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής 

όψεως 
ΝΑΙ 

1.7 Τουλάχιστο δυο υποδοχείς χαρτιού (input 

trays) ο ένας με δυνατότητα τροφοδοσίας 

τουλάχιστο 350 sheets 
NAI 

1.8 Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο) 

Έως 40 cpm 
ΝΑΙ 

1.9 Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης 

(Α4, Μαύρο) 

Έως 40 Όψεις ανά λεπτό 

ΝΑΙ 

1.10 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 

χωρητικότητας 50 φύλλων 
ΝΑΙ 

Μέγιστο αναλώσιμο έως 45000 σελίδες 

1.11 ADF Scan 

RADF (reversing Duplex) 
ΝΑΙ 

1.12 Scanner Type 

Flatbed scanner with ADF 
ΝΑΙ 

1.13 Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης 

τουλάχιστο 100.000 σελίδες/μήνα (duty 

cycle) 
ΝΑΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ





Παράγραφος / 

Κριτήριο 
Περιγραφή /Προδιαγραφές 

Προδιαγραφή 

(Απαιτείται 

τεχνικό 

φυλλάδιο) 

Απάντηση 

Προσφέροντα 

Παραπομπές σε 

Τεχνικά Φυλλάδια, 

URL , ή /και Σχόλια 

1.14 Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο PCL5e, 

PCL6, PS, Air print 
ΝΑΙ    

1.15 Να ενσωματώνει high speed USB 2.0 port 

type B εμπρόσθια θύρα hi-speed 

πιστοποιημένη με την προδιαγραφή USB 

2.0 type A. 

Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

Ethernet   Network με υποστηριζόμενα 

πρωτόκολλα:  

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6,  

TCP και UDP 

 

ΝΑΙ    

1.17 Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την 

καλή λειτουργία του συστήματος για 

περίοδο τουλάχιστον τριάντα έξι (36) 

μηνών μετά την οριστική παραλαβή και 

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την 

παροχή αυτής της εγγύησης. Η παροχή 

εγγύησης δεν θα κοστολογηθεί χωριστά 

από τον εξοπλισμό. Το κόστος αυτής θα 

περιέχεται στο κόστος κάθε επιμέρους 

εξοπλισμού. Η ανάδοχος εταιρεία 

αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων, 

αποστολής και αποκαταστάσεις  

εξοπλισμού. Παροχή τεχνικής υποστήριξης 

καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου 

εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων 

μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και 

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail). 

 

Να 

αναφερθεί 

 

   

 





Είδος 2:  Μετατροπείς εικόνας και ήχου 
Τεμάχια: 8 
Προϋπολογισμός: €1.200,00 (με ΦΠΑ) 
Προϋπολογισμός: €967,74 (χωρίς ΦΠΑ) 
CPV: 32351000-8 
 

Παράγρα

φος / 

Κριτήριο 

Σετ ασύρματο μικρόφωνο πέτου με 

δέκτη. 

Τεμάχια: 4 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Απαιτείται 

τεχνικό 

φυλλάδιο) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

2.1.1 
πομπός χειρός με δυναμική καρδιοειδής κάψα 

(dynamic, cardioid) 
Ναι   

2.1.2 Επιτραπέζιος δέκτης με κεραίες Ναι   

2.1.3 Συχνοτήτων UHF Ναι   

2.1.4 Δυνατότητα Επιλογή καναλιού Ναι   

2.1.5 μανταλάκι μικροφώνου Ναι   

2.1.6 μανταλάκι μικροφώνου Ναι   

2.1.7 1 CL100 XLR καλώδιο Ναι   

2.1.8 1 CL1 jack καλώδιο Ναι   

2.1.9 ένδειξη στάθμης μπαταρίας στον πομπό Ναι   

2.1.10 οθόνη LCD Ναι   

2.1.11 Εγγύηση > 2 έτη    

 
 

Παράγραφο
ς / Κριτήριο 

Μικρομεταροπέας  (Micro Converter) HDMI 

to SDI. Τεμάχια: 2 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Απαιτείται 

τεχνικό 
φυλλάδιο) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

2.2.1 Συνδέσεις 

SDI Video Output 

Automatically matches the SD, HD or 3GSDI 
HDMI video input 

HDMI 
HDMI Type A in 

Multi Rate Support 
Auto detection of SD or HD 

Updates, Configurations and Power 

Micro USB 
Reclocking 

Yes 
Standards 

ΝΑΙ    

2.2.2 SDI Format Support 

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 
ΝΑΙ    

2.2.3 HD Format Support 

720p50, 59.94, 60 

1080p24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 
1080i50, 59.94, 60 

ΝΑΙ    

2.2.4 SDI Compliance 
SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, 

SMPTE 372M, SMPTE 425M 

ΝΑΙ    





Παράγραφο
ς / Κριτήριο 

Μικρομεταροπέας  (Micro Converter) HDMI 

to SDI. Τεμάχια: 2 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Απαιτείται 

τεχνικό 
φυλλάδιο) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

2.2.5 SDI Color Precision 

4:2:2 

HDMI Color Precision 
4:2:2 

ΝΑΙ    

2.2.6 SDI Color Space 
YUV and RGB 

HDMI Color Space 

YUV and RGB 

ΝΑΙ    

2.2.8 HDMI Format Support 

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 
720p50, 59.94, 60 

1080p24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 

1080i50, 59.94, 60 

ΝΑΙ    

2.2.9 SDI Auto Switching 

Automatically detects SD, HD and 3GSDI 
ΝΑΙ   

2.2.10 Software 
Software Control 

Mac OS X™ and Windows™ software 
upgrade via micro USB 

Internal Software Upgrade 

Via micro USB 

ΝΑΙ   

2.2.11 Power Requirements 

Power Supply 
+5V universal power supply included with 

international socket adapters for all 

countries. 
Power Consumption 

2.0 Watts 
Operational Voltage Range 

4.4 to 5.25V DC 

ΝΑΙ   

2.2.12 Warranty 
3 Year Limited Manufacturer's Warranty 

ΝΑΙ   

 
 

Παράγραφο
ς / Κριτήριο 

Μικρομεταροπέας  (Micro Converter) SDI to 

HDMI. Τεμάχια: 2 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Απαιτείται 

τεχνικό 
φυλλάδιο) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

2.3.1 Συνδέσεις 

SDI Video Output 

Automatically matches the SD, HD or 3GSDI 
HDMI video input 

HDMI 
HDMI Type A in 

Multi Rate Support 
Auto detection of SD or HD 

Updates, Configurations and Power 

Micro USB 
Reclocking 

Yes 
Standards 

ΝΑΙ    

2.3.2 SDI Format Support 

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 
ΝΑΙ    

2.3.3 HD Format Support 

720p50, 59.94, 60 
1080p24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 

1080i50, 59.94, 60 

ΝΑΙ    





Παράγραφο
ς / Κριτήριο 

Μικρομεταροπέας  (Micro Converter) SDI to 

HDMI. Τεμάχια: 2 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Απαιτείται 

τεχνικό 
φυλλάδιο) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

2.3.4 SDI Compliance 

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, 

SMPTE 372M, SMPTE 425M 

ΝΑΙ    

2.3.5 SDI Color Precision 

4:2:2 
HDMI Color Precision 

4:2:2 

ΝΑΙ    

2.3.6 SDI Color Space 
YUV and RGB 

HDMI Color Space 
YUV and RGB 

ΝΑΙ    

2.3.8 HDMI Format Support 

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 
720p50, 59.94, 60 

1080p24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 
1080i50, 59.94, 60 

ΝΑΙ    

2.3.9 SDI Auto Switching 

Automatically detects SD, HD and 3GSDI 
ΝΑΙ   

2.3.10 Software 

Software Control 

Mac OS X™ and Windows™ software 
upgrade via micro USB 

Internal Software Upgrade 
Via micro USB 

ΝΑΙ   

2.3.11 Power Requirements 

Power Supply 
+5V universal power supply included with 

international socket adapters for all 
countries. 

Power Consumption 

2.0 Watts 
Operational Voltage Range 

4.4 to 5.25V DC 

ΝΑΙ   

2.3.12 Warranty 

3 Year Limited Manufacturer's Warranty 
ΝΑΙ   





Είδος 3: Υπολογιστές με οθόνη 
Τεμάχια: 25 
Προϋπολογισμός € 21.000,00 (με ΦΠΑ) 
Προϋπολογισμός € 16.935,48 (χωρίς ΦΠΑ) 
CPV: 30213300-8 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Απαιτείται 

τεχνικό 
φυλλάδιο) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

 

3.1 

 

Επώνυμος ηλεκτρονικός υπολογιστής 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

3.1.1 Ο προσφερόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής 
πρέπει να αποτελείται από κύρια μέρη 

(επεξεργαστή, μητρική, μνήμη) τελευταίας 

τεχνολογίας, με ημερομηνία ανακοίνωσης 
εντός των τελευταίων 18 μηνών 

 

 

ΝΑΙ 
  

3.1.2 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο ΝΑΙ   
 

 

3.2 

 

Κουτί και τροφοδοτικό 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

3.2.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο ΝΑΙ   
 

3.2.2 
 

Χρώμα κουτιού 
Μαύρο ή γκρι ή 

συνδυασμός 

των παραπάνω 

  

3.2.3 

Διαστάσεις λόγω περιορισμένου χώρου 

εγκατάστασης 
28εκ<Β<30εκ 

28εκ<Υ<30εκ 

8εκ<Π<10εκ 

  

3.2.4 Θύρες USB 3.1 στο μπροστινό μέρος του 
κουτιού 

≥2   

3.2.5 Θύρα audio out στο μπροστινό μέρος του 

κουτιού  
ΝΑΙ   

3.2.6 Τρύπα λουκέτου στο πίσω μέρος του κουτιού ΝΑΙ   
3.2.7 Τροφοδοτικό ενσωματωμένο στο κουτί ΝΑΙ   
3.2.8 Τάση λειτουργίας 220V~   
3.2.9 Τροφοδοτικό χαμηλής ισχύος ≤200W   
 

 

3.3 

 

Επεξεργαστής 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

3.3.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και 

μοντέλο 
ΝΑΙ   

 

 

3.3.2 

Intel Core i3 ένατης ή νεότερης γενιάς ή 

ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών 

χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευήςκαι 

απόδοσης 

 

ΝΑΙ   

3.3.3 Αριθμός πυρήνων ≥4   





3.3.4 Συχνότητα επεξεργαστή ≥3.6GHz   
3.3.5 Αρχιτεκτονική 64-bit ΝΑΙ   
 

 

3.4 

 

Μητρική 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

3.4.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο 
ΝΑΙ   

 

3.4.2 

Υποστηριζόμενος αριθμός αρθρωμάτων 

μνήμης  
≥2   

3.4.3 Ενσωματωμένος προσαρμογέας M.2 2280 ΝΑΙ   
3.4.4 Θύρες στη μητρική στο πίσω μέρος του 

κουτιού : DisplayPort, RJ45, audio out, 

2xUSB 3.1, 2xUSB 2.0 τουλάχιστο 

 

ΝΑΙ   

 

 

3.5 

 

 

Μνήμη 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

3.5.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο 
ΝΑΙ   

3.5.2 Η μνήμη να είναι προτεινόμενη από τον 

κατασκευαστή του υπολογιστή 

ΝΑΙ 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

3.5.3 Τύπος μνήμης DDR4   
3.5.4 Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη ≥8GB   
3.5.5 Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας ≥2666MHz   
 

 

3.6 

 

Δίσκος Στερεάς Κατάστασης 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

3.6.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο ΝΑΙ   
3.6.2 Ο δίσκος στερεάς κατάστασης να είναι 

προτεινόμενος από τον κατασκευαστή του 

υπολογιστή 

ΝΑΙ 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

3.6.3 Χωρητικότητα δίσκου ≥256GB   
3.6.4 Μορφή Μ.2   
3.6.5 Προσαρμογέας σύνδεσης με τη μητρική PCIe 3.0 ή 

νεότερο 
  

3.6.6 Υποστηρίζεται το λογικό πρωτόκολλο NVΜe ΝΑΙ   
 

 

3.7 

 

 

Οπτική μονάδα DVD R/W 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

3.7.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο ΝΑΙ   
3.7.2 Ταχύτητα ≥ 8x   





 

 

3.8 

 

 
Κάρτα δικτύου 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

3.8.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο ΝΑΙ   
3.8.2 Ενσωματωμένη στη μητρική ΝΑΙ   
3.8.3 Υποστηρίζεται Gigabit Ethernet ΝΑΙ   
 

 

3.9 

 

 

Κάρτα γραφικών 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

3.9.1 Ενσωματωμένη στη μητρική ΝΑΙ   
3.9.2 Υποστηρίζεται DisplayPort ΝΑΙ   
 

 

3.10 

 

 

Κάρτα ήχου 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

3.10.1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο ΝΑΙ   
3.10.2 Ενσωματωμένη στη μητρική ΝΑΙ   
 

 

3.11 

 

 
Πληκτρολόγιο 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

 

3.11.1 
Το πληκτρολόγιο να είναι του ίδιου 

κατασκευαστή με αυτόν του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

 

ΝΑΙ   

3.11.2 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο ΝΑΙ   
3.11.3 Πληκτρολόγιο ενσύρματο USB ΝΑΙ   
3.11.4 Τύπος QWERTY ΝΑΙ   
3.11.5 Χρώμα μαύρο ή γκρι ΝΑΙ   
 

 

3.12 

 

 

Ποντίκι 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

 

3.12.1 

Το ποντίκι να είναι του ίδιου κατασκευαστή 

με αυτού του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

ΝΑΙ 
  

3.12.2 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο ΝΑΙ   
3.12.3 Ποντίκι ενσύρματο USB ΝΑΙ   
3.12.4 Να ενσωματώνει οπτικό αισθητήρα ΝΑΙ   
3.12.5 Να ενσωματώνει ροδέλα (scroll) ΝΑΙ   
3.12.6 Χρώμα μαύρο ή γκρι ΝΑΙ   
 

 

3.13 

 

 
Λειτουργικό Σύστημα 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  





 

 

3.13.1 

Microsoft Windows 10 Pro 64-bit ή 

ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών 

χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής 

και απόδοσης 

 

 

ΝΑΙ   

3.13.2 Ψηφιακή άδεια χρήσης ΝΑΙ   
 

 

3.14 

 

 

Οθόνη 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

3.14.1 Η οθόνη να είναι του ίδιου κατασκευαστή 

με αυτόν του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

ΝΑΙ 
  

3.14.2 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο ΝΑΙ   
3.14.3 Τύπος oθόνης: LED ΝΑΙ   
3.14.4 Προτεινόμενη ανάλυση : 1920 x 1080 ΝΑΙ   
3.14.5 Διαγώνιος οθόνης λόγω του περιορισμένου 

χώρου εγκατάστασης 
21,5”≤διαγ≤22”   

3.14.6 Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m²   
3.14.7 Αντίθεση ≥ 1000:1   
3.14.8 Χρόνος απόκρισης ≤ 5ms   
3.14.9 Είσοδος σήματος : DisplayPort ΝΑΙ   
3.14.10 Ρυθμιστικές εγκρίσεις : CE, Energy Star, TCO ΝΑΙ   
3.14.11 Συμπεριλαμβανόμενα καλώδια: Καλώδιο 

ρεύματος AC, Καλώδιο DisplayPort 

ΝΑΙ 
  

 

 

3.14.12 

Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή 

λειτουργία της οθόνης για περίοδο 
τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών μετά την 

οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα 

επιπλέον κόστος 

 

 

ΝΑΙ   

 

 

3.15 

Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη -

Ποιότητα και όροι προσφερόμενης 

Εγγύησης καλής λειτουργίας 

συστήματος 

Να αναφερθεί 

Υποχρεωτικά 

παραπομπή σε 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

  

 

 

 

 

3.15.1 

Εγγύηση κεντρικής μονάδας πέντε (5) ετών 

on-site με απόκριση μιας εργάσιμης μέρας για 
επισκευή ή αντικατάσταση υλικών από τον 

κατασκευαστή. Ο προμηθευτής οφείλει να 
παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα ή τεχνικά 

φυλλάδια που να τεκμηριώνουν ότι η 

προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική 
κάλυψη του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

 

3.15.2 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένος τουλάχιστον από 

ISO 9001 

 

ΝΑΙ   

 

3.15.3 

Πρότυπα συμμόρφωσης λειτουργίας και 
προστασίας του περιβάλλοντος CE, TUV, 

Energy Star 

ΝΑΙ 

Να αναφερθούν   

 

3.15.4 

Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα 

μετακίνησης, αποστολής και αποκατάστασης 
του εξοπλισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου εγγύησης 

 

ΝΑΙ   

 

 

 

3.15.5 

Παροχή τεχνικής υποστήριξης από την 

κατασκευάστρια εταιρία καθ’ όλη την διάρκεια 

της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν 

προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς 

και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail) 

 

 

ΝΑΙ   





 

 

3.15.6 

Παροχή όλου του απαραίτητου 

υλικού/λογισμικού που είναι αναγκαίο για τη 

σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του 

συστήματος (καλώδια, προσαρμογείς, οδηγοί 

κλπ) 

 

 

ΝΑΙ   

 

 

3.15.7 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα μεταφερθεί 

και θα εγκατασταθεί από την ανάδοχο 

εταιρεία ύστερα από συνεννόηση με την 

αναθέτουσα αρχή 

 

ΝΑΙ 
  

 

 

 

3.15.8 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον 

εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία (υλικό, 

λειτουργικό σύστημα, λογισμικό, 

παραμετροποιήσεις) καλύπτοντας το σύνολο 

των απαιτήσεων που 

περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη 

 

 

ΝΑΙ 
  





Είδος 4: Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 
Τεμάχια: 1 
Προϋπολογισμός € 150,00 (με ΦΠΑ) 
Προϋπολογισμός: €120,97 (χωρίς ΦΠΑ) 

CPV: 38651000-3 
 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ψηφιακή Φωτογραφική 

Μηχανή 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Απαιτείται 

τεχνικό 

φυλλάδιο) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

4.1 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή με τις παρακάτω 
προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 
προδιαγραφή 

  

4.2 Ανάλυση Ληψης Φωτογραφιών ≥ 16 
Megapixels 

  

4.3 Δυνατότητα Λήψης Βίντο ΝΑΙ   

4.4 
Δυνατότητα Αποθήκευσης και σε εξωτερική μνήμη MICRO 

SDHC, ή MICRO SDXC 
> 64GB   

4.5 
Κάρτα MicroSDHC ή MicroSDXC με κατάλληλο αντάπτορα 
εάν είναι αναγκαίο για χρήση εξωτερικής μνήμης 

αποθήκευσης στη μηχανή 

> 64GB   

4.6 

Όλο το απαραίτητο υλικό/λογισμικό που είναι αναγκαίο για 
την σωστή χρήση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και 

λειτουργία της (φορτιστής, καλώδια σύνδεσης μεταφοράς 
δεδομένων, drivers κλπ.) 

ΝΑΙ   

4.7 
Συμβατότητα με το λειτουργικό σύστημα Windows 10 

Professional 64-bit 
ΝΑΙ   

4.8 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ≥ 2 έτη   

 

 

 





Είδος 5: Ultra320 SCSI Hard Drive 
Τεμάχια: 2 
Προϋπολογισμός € 1.000,00 (με ΦΠΑ) 
Προϋπολογισμός: €806,45 (χωρίς ΦΠΑ) 

CPV: 30233100-2 
 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ultra320 RAID SCSI 

Hard Disk Drive 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Απαιτείται 

τεχνικό 

φυλλάδιο) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

5.1 Ultra320 SCSI Hard Drive με τις παρακάτω προδιαγραφές Υποχρεωτική 
προδιαγραφή 

  

5.2 
Τύπος Δίσκου Ultra 320 

Hotplug  
  

5.3 Τύπος Διασύνδεσης SCSI   

5.4 Χωρητικότητα ≥146,8 GB   

5.5 Ταχύτητα 10Κ RPM   

5.6 

 
 

Συμβατότητα με υποσύστημα RAID 

HP 
StorageWorks 
Modular Smart 

Array 1000 
(MSA 1000) 

  

5.7 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ≥ 1 έτος   

 

 





Είδος 6: Πολύπριζα ασφαλείας 
Τεμάχια: 3 
Προϋπολογισμός € 100,00 (με ΦΠΑ) 
Προϋπολογισμός: €80,65 (χωρίς ΦΠΑ) 

CPV: 31224100-3 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Πολύπριζα Ασφαλείας  
ΤΕΜΑΧΙΑ 3 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Απαιτείται 

τεχνικό 

φυλλάδιο) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

6.1 Πολύπριζα Ασφαλείας με τις παρακάτω προδιαγραφές Υποχρεωτική 
προδιαγραφή 

  

6.2 Διαθέσιμες Θέσεις ≥ 5   

6.3 Δυνατότητα Προστασίας  Δικτύωσης Ethernet RJ45 
(8P8C) 

ΝΑΙ   

6.4 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ≥ 1 έτος   

 

 





Είδος 7: RFID CD/DVD tags 
Τεμάχια: 2000 
Προϋπολογισμός € 1.000,00 (με ΦΠΑ) 
Προϋπολογισμός: €806,45 (χωρίς ΦΠΑ) 

CPV: 30160000-8 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ RFID CD/DVD Tags   
ΤΕΜΑΧΙΑ 2000 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Απαιτείται 

τεχνικό 

φυλλάδιο) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

7.1 RFID CD/DVD Tags με τις παρακάτω προδιαγραφές Υποχρεωτική 
προδιαγραφή 

  

7.2 

Εφαρμογή Χρήσης Δυνατότητα 

καταχώρησης 
στοιχείων για 
το στοιχείο 

που θα 
αντιπροσωπεύ
ει. Θα πρέπει 
να διαθέτει 
μνήμη με 

δυνατότητα 
αποθήκευσης 
περισσότερων 
στοιχείων από 

απλά τον 
μοναδικό 

αριθμό (ID) 
του στοιχείου. 
Θα πρέπει να 

είναι 
κατάλληλα για 
χρήση σε CD 
και DVD μέσα 

  

7.3 Τύπος Passive Tag   

7.4 Ποσότητα     2.000 Tags   

7.5 Επαναπρογραμματιζόμενα (δυνατότητα επανεγγραφής 
δεδομένων) 

Υποχρεωτικά   

7.6 Διαστάσεις Περίπου 2,0 x 
4,0 εκ. 

  

7.7 

Συνεργασία, συμβαότητα και χρήσης εγγραφής/επανεγγραφής 
και ανάγνωσης με τα υπάρχοντα RFID συστηματα της 
Βιβλιοθήκης, τα οποία είναι τα 3M Staff workstation model 
895 & 3M Digital Library Assistant model 803 

Υποχρεωτικά 

  

7.8 
Δυνατότητα συνεργασίας με το υπάρχον σύστημα ασφάλειας 
(3M Tattle – tape strips - Βρίσκονται τοποθετημένες επάνω στα 

βιβλία) 

Υποχρεωτικά 
  

 

 





Είδος 8: Μπαταρίες για UPS MGE Pulsar Evolution 2200 VA 
Τεμάχια: 24 
Προϋπολογισμός € 800,00 (με ΦΠΑ) 
Προϋπολογισμός: €645,16 (χωρίς ΦΠΑ) 

CPV: 31440000-2 
 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Μπαταρίες για τα 4 
UPS MGE Pulsar Evolution 2200 VA 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 24 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Απαιτείται 

τεχνικό 

φυλλάδιο) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

8.1 Μπαταρίες UPS MGE Pulsar Evolution 2200 VA με τις 

παρακάτω προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 
προδιαγραφή 

  

8.2 
Συμβατότητα με UPS MGE Pulsar 

Evolution 2200 
Rack UPS  

  

8.3 Μπαταρίες ανά UPS 6   

8.4 

Τύπος Μπαταρίας Επαναφορτιζό
μενη κλειστού 
τύπου, 12V 

7.0AH – 9.0 
ΑΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β′ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99206919 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Χατζηιωαννίδης 

- Τηλέφωνο: 2310 891200 

- Ηλ. ταχυδρομείο: gh@uom.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https://www.uom.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων 
προσωπικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, CPV: 30232110-8, 32351000-8, 
30213300-8, 38651000-3, 30233100-2, 31224100-3, 30160000-8, 31440000-2 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ006176122 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 2/20 

 

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

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

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

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

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε κατάσταση 

πτώχευσης: 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

[] Ναι [] Όχι 
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καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

που αναφέρονταιxxx, εκτός εάν : 

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

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάνxxxi. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 
iv
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

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

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

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
viii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 
x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xii

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
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4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 
αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xv

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 73 ) 
xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xx

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

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxii

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvi

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxvii

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

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxix

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxx

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxi

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




