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Άρθρο 1 : Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

Επωνυμία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΠΔΔ

Ταχυδρομική διεύθυνση Ι ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 17

Πόλη ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός 72100

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL432

Τηλέφωνο 2841022231

Φαξ 2841023831

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@epimlas.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Ευάγγελος Δουλουφάκης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.epimlas.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Επιμελητήριο, αποτελεί μη κεντρική Αναθέτουσα αρχή και είναι Ν.Π.Δ.Δ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων (ΚΑΔ 84130000)
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό δίκαιο και της Ε.Ε

Άρθρο 2 : Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

2.1 Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117  του Ν. 4412/16 και
τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
2.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου 
Λασιθίου. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τον με Κ.Α.Ε : 7123 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

Άρθρο 3 : Τίτλος, αντικείμενο, εκτιμώμενη αξία, τόπος παράδοσης

3.1 Τίτλος της σύμβασης : Προμήθεια  ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού με CPV 30000000-9
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Δημιουργία σημείων τουριστικής πληροφόρησης σε χώρους με μεγάλη 
τουριστική κίνηση σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Οροπέδιο Λασιθίου και Σητεία» του Τοπικού Προγράμματος CLLD
LEADER Λασιθίου, Μέτρο19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER, του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» και ειδικότερα του Υπομέτρου: 19.2.4.3: «Στήριξη για 
επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, αν/σης χώρων εντός οικ., τουριστικές 
πληροφορίες και υποδομές μικρής κλίμακος» 

3.2 Αντικείμενο της σύμβασης:  Προμήθεια (2) δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη, (1) ενός workstation PC
με οθόνη, (1) ενός NAS Storage, (1) ενός σαρωτή με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων και (4) τεσσάρων ψηφιακών
κινητών μονάδων πληροφόρησης (multi touch screens)  CPV 30000000-9

3.3 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (2021): 30.318,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (€24.450,00, + 
ΦΠΑ €5.868,00).
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3.4 Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών:  Επιμελητήριο Λασιθίου, Ι Κουνδούρου 17 72100 Άγιος 
Νικόλαος

Άρθρο 4 :  Διάρκεια σύμβασης

Δύο μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 5 :  Θεσμικό πλαίσιο

5.1 Οι διατάξεις όπως αυτές ισχύουν :
 Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
 Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις».

 Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (τΑ΄ 161) 
και λοιπές ρυθμίσεις.

 Το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

5.2 Οι αποφάσεις:
 Η με αρ. 14/27-4-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λασιθίου με την οποία το Επιμελητήριο 

Λασιθίου αποδέχεται και αποφασίζει την ένταξη στην πράξη με τίτλο: «Δημιουργία σημείων τουριστικής 
πληροφόρησης σε χώρους με μεγάλη τουριστική κίνηση σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Οροπέδιο Λασιθίου 
και Σητεία» στο πρόγραμμα CLLD-LEADER και την υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης.

 Τον Προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Λασιθίου οικονομικού έτους 2021
 Τις αποφάσεις με  αρ.  4α/21-2-2021 και 6/21-2-21 του Δ.Σ του Επιμελητηρίου Λασιθίου με τις οποίες 

εγκρίνονται η διενέργεια του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές  αυτού
και ο ορισμός της επιτροπής αξιολόγησης.

 Το με  αρ.   πρωτ.  163/22-2-2021  ΑΔΑΜ: 21REQ008237100  5/3/2021 Eγκεκριμένο   πρωτογενές   αίτημα 
του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

 Την με αρ. πρωτ.:  201/22-2-2021 ανάληψη δέσμευσης της Πίστωσης του Επιμελητηρίου Λασιθίου (ΑΔΑΜ: 
21REQ008238349 5/3/2021)

Άρθρο 6  Οριζόντια ρήτρα. ( Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
Α) τηρούν και θα εξακολουθούν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν , τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α  του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου 
συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου
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73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
Γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Άρθρο  7  Διαδικασία  σύναψης  σύμβασης

Η επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Άρθρο 8  Δικαίωμα  συμμετοχής  (Άρθρο 25 του Ν.4412/2016)

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ).
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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
Ι της 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.
2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος 1 της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι 
αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών 
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα,
τα αγαθά τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος της ένωσης. 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.

Άρθρο 9  Έγγραφα σύμβασης (τεύχη) και παραλαβή αυτών, διευκρινίσεις / 
συμπληρωματικές πληροφορίες

9.1 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον 
παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
β) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή.

9.2Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης- δημοσίευση.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά της 
και    στα    λοιπά    έγγραφα    της    σύμβασης    (τεύχη)    μέσω    της    ιστοσελίδας    του    Επιμελητηρίου 
Λασιθίου : h  t  t      p  s  :      /  /      epimlas.gr      .
Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  
h  t  tp:  /  /      e  t.  d  iavgei  a  .  g  ov      .  g  r/     (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

9.3 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν4782/9-3-2021 ).
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@  e  pimlas  .g  r   το αργότερο (4) τέσσερις πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, οι 
πληροφορίες αυτές θα παρέχονται εγγράφως από το Επιμελητήριο Λασιθίου το αργότερο (2) δύο ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η  αναθέτουσα  αρχή μπορεί  να παρατείνει την  προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως  ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) όταν για οποιονδήποτε λόγο προσθετές πληροφορίες , αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα , 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 4 τέσσερις ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών.
Β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών , δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Άρθρο 10 Χρόνος ισχύος προσφορών

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατό ογδόντα(180) ημερών από την 
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Ο  χρόνος  ισχύος προσφοράς πρέπει να δηλώνεται στο 
έντυπο  οικονομικής  προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 
στην παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 11 Κριτήριο ανάθεσης (Άρθρο 86 Ν .4412/2016 )

Το κριτήριο ανάθεσης την εν λόγω διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Άρθρο 12 Τόπος και  χρόνος  διενέργειας διαγωνισμού και τόπος και χρόνος 
υποβολής προσφορών

12.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Επιμελητήριο Λασιθίου 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την 13 Σεπτεμβρίου του 2021 Ημέρα : Δευτέρα και ώρα 10:30 
π.μ.

12.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο Επιμελητήριο 
Λασιθίου έως 10 Σεπτεμβρίου του 2021  Ημέρα : Παρασκευή και ώρα 02:00  μ.μ.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται 
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εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή και τις απορρίπτει ως
μη κανονικές. Το  Επιμελητήριο Λασιθίου παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 
των προσφορών, 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με 
τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από το Επιμελητήριο Λασιθίου να παρατείνει τις προθεσμίες.

Άρθρο 13   Προϋποθέσεις συμμετοχής - Λόγοι αποκλεισμού –  κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής

13.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

13.2 Λόγοι αποκλεισμού:
Α) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 
από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους ήτοι:

α) σ  υ  μ  με  τ  οχή   σ  ε ε  γ  κλ  η  μ  ατική   ο  ργά  ν  ωση  , όπως   αυτή   ορίζεται   στο   άρθρο   2   της   απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L300 της 11.11.2008 σ.42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργ  η  τική δ  ω  ρο  δ  οκία  ,  όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C195 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 L192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 
και τα εγκλήματα των άρθρων 159 Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου) , 237 
παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών , 237 Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής –μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του ποινικού κώδικα,
γ) απ  ά  τη   εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσής, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δίκαιου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (l 198/28-07-2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159 Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές 
διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 
4689/2020 (Α’ 103),
δ) τ  ρ  ο  μ  ο  κ  ρατικά ε  γ  κλ  ή  μ  α  τα ή εγ  κ  λ  ή  μ  α  τα   σ  υν  δ  ε  ό  μ  ενα   μ  ε τ  ρ  ο  μ  ο  κ  ρατι  κ  ές δ  ρ  αστ  η  ρι  ό  τ  η  τ  ε  ς  ,  όπως  ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4  και 5-12 της  Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου  της  15ηςΜαρτίου  2017  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  και  την  αντικατάσταση  
της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα  
διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του
Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νο  μι  μ  ο  π  οί  η  ση ε  σ  όδων από π  α  ρά  νο  μ  ε  ς δρα  σ  τ  η  ρ  ι  ότ  η  τ  ες ή χρ  η  μα  τ  ο  δ  ότ  η  ση τ  η  ς   τ  ρ  ο  μ  οκρ  α  τί  α  ς  , όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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20ης Μαΐου  2015,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  
για  τη νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  για  τη  χρηματοδότηση  της  
τρομοκρατίας,  την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση  της  οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  
Συμβουλίου  και  της  οδηγία 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων  ,  όπως  ορίζονται   στο   άρθρο   2   της   Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 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), και 
τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις  περιπτώσεις  ε  τα  ι  ρε  ι  ών  περι  ο  ρι  σ  μέν  η  ς  ε  υ  θύ  ν  η  ς (Ε.  Π  .Ε.)   και π  ρ  οσ  ω  πικ  ώ  ν  ετα  ι  ρειών     (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  
και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (I.K.E.),  η  υποχρέωση  του προηγούμενου  εδαφίου αφορά στους 
διαχειριστές.
Στις   περιπτώσεις  α  ν  ω  ν  ύ  μ  ων  ετα  ι  ρειών    (Α.Ε.),   η   υποχρέωση   του   προηγούμενου   εδαφίου   αφορά   
στον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 
εταιρείας.
Στις περιπτώσεις Σ  υνεταιρ  ι  σμών   η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Β)  Αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οικονομικός φορέας:
α)  όταν  έχει        αθ  ε  τ  ή  σει           τ  ι  ς           υ  π  οχρε  ώ  σεις           τ  ο  υ           ό  σον           αφορά           στ  η  ν           κ  α  τα  β  ολή           φόρων           ή           ε  ι  σφ  ο  ρών       
κ  οι  ν  ω  ν  ικ  ή  ς         ασφάλισ  η  ς    και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
β) όταν η Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Δεν αποκλείεται ο 
οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης   που   οφείλει,   συμπεριλαμβανομένων,   κατά   περίπτωση,   των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους
στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

Γ) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 
αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν  τελεί  υπό  πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  ειδικής  εκκαθάρισης ή  τελεί  υπό αναγκαστική
Διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
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διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών,  υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο  συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε  συμφωνίες  με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης σύμβασης,  σύμφωνα με όσα  ορίζονται στο  άρθρο 48 
του  ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως αποτέλεσμα  την  πρόωρη καταγγελία της  
προηγούμενης  σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει   εμπιστευτικές   πληροφορίες   που   ενδέχεται   να   του   αποφέρουν   αθέμιτο   πλεονέκτημα   
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

Δ) Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
Ε) Οικονομικός   φορέας   που   εμπίπτει   σε   μια   από   τις   καταστάσεις   που   αναφέρονται   στις   ανωτέρω 
παραγράφους, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για 
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό 
αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει 
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την 
αποφυγή   περαιτέρω   ποινικών   αδικημάτων   ή   παραπτωμάτων.   Τα μέτρα   που   λαμβάνονται   από   τους 
οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση
ΣΤ) Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης.
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13.3 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

13.3.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι  οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης απαιτείται  να 
ασκούν  εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με  το  αντικείμενο της προμήθειας.  Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή 
να   ικανοποιούν   οποιαδήποτε άλλη απαίτηση   ορίζεται στο   Παράρτημα   XI   του   Προσαρτήματος   Α   του   ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων  συμβάσεων, απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά
μητρώα.
Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο

13.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

13.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Όσον αφορά στην τεχνική  και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

13.3.4 Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας.
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά
διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τα ισχύοντα πρότυπα.

13.3.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Καθώς δεν τίθενται κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 13.3.2) και τεχνικής
και επαγγελματικής ικανότητας (της παραγράφου 13.3.3), δεν δύνανται να στηριχθούν σε τρίτους.

13.4 Το ΕΕΕΣ προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών και υπογραφή του.
Προς  προκαταρκτική  απόδειξη  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους ως  δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 
φέρει ημερομηνία εντός του  χρονικού  διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι προσφορές.
Η συμπλήρωσή να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της 

Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό
να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο xml που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των 
εγγράφων της σύμβασης.
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),το οποίο 
υπογράφεται και είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 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   να   εκπροσωπεί  τον   οικονομικό   φορέα   για   διαδικασίες   σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ 
της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
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ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο 
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται 
εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων  ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
-     Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των

άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
1.   Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2.   Η   προσφορά   συντάχθηκε   σύμφωνα   με   τους   όρους   της   παρούσας   διακήρυξης,   των   οποίων   οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3.   Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
4.   Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού.
5.   Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
6.   Να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Άρθρο 14 Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών – περιεχόμενο φακέλου 
προσφοράς –  γλώσσα – λοιπά στοιχεία  (άρθρα  92  έως  96  του  ν. 4412/2016)

14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ( κυρίως φάκελος προσφοράς ),
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Ι Κουνδούρου 17 
Τ.Κ 72 100  Άγιος Νικόλαος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ [ αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης 
τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail )].  
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Για την προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού: (2) δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών 
με οθόνη, (1) ενός workstation PC με οθόνη, (1) ενός NAS Storage, (1) ενός σαρωτή με αυτόματο τροφοδότη 
εγγράφων και (4) τεσσάρων ψηφιακών κινητών μονάδων πληροφόρησης (multi touch screens)» με CPV 30000000-
9  αριθμός διακήρυξης 1/2021 Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : Δευτέρα  13/9/2021.
Ο κύριος φάκελος περιέχει επί ποινής απόρριψης τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» . Αν 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 τις ίδιες ενδείξεις. 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. (Να κατατεθεί ένας 
φάκελος με τα πρωτότυπα έγγραφα).

14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων.

1      4  .      2  .      Α Ο         φά  κ  ε  λ  ο  ς         «  Δ  ι  κ  αιο  λ  ο  γητ  ι  κά         Σ  υ  μμε  τοχ  ή  ς  »          (Ά  ρθρο         9  3         Ν         .  4  4  1  2  /  2  0  16) π  ε  ριέ  χ  ει         ε  π  ί         π  οιν  ής α  πό  ρρ  ι  ψης  
τα     ε  ξ  ή  ς  :         
Ι. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο αρ. 13.4 της παρούσας.
ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του  άρθρου 8 του  Ν. 1599/86, στην οποία θα  αναγράφονται τα στοιχεία 
της παρούσας διακήρυξης και θα δηλώνονται τα απαιτούμενα του αρ. 13.4 της παρούσας.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν αλλιώς ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» (αυτονόητο είναι
ότι για την εμπρόθεσμη υποβολή της, η προσφορά θα πρέπει να περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας). NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.4250/2014-   26/03/2014. Την Υπεύθυνη Δήλωση
υπογράφουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι.
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ΙΙΙ. Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στον  διαγωνισμό  με  αντιπρόσωπό  τους,  υποβάλλουν  μαζί  με  την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

1      4  .  2  .Β  Ο         φά  κ  ε  λ  ο  ς         με         την         έ  ν  δε  ιξ  η         «  Τ  ε  χ  νι  κή         πρ  ο  σ  φο  ρά»          π  ε  ρ  ι  λ  α  μβ  άν  ει         επί         π  ο  ιν  ής         α  πό  ρρ  ι  ψης         τα         ε  ξ  ής         :  
H τεχνική προσφορά πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που τίθενται στο κεφάλαιο
“Απαιτήσεις-Τεχνικές  Προδιαγραφές”  του  Παραρτήματος  Α  της  παρούσας,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και  δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα (άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016).
Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα  είδη, όπως
εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα  οποία  θα προκύπτει η  κάλυψη των απαιτήσεων  της. Απαραίτητη η
καταγραφή του κωδικού του προσφερόμενου είδους (κωδικός εταιρίας).
Να δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση (CE).

1      4  .  2  .Γ  Ο   φά  κ  ε  λ  ο  ς με την έ  ν  δε  ιξ  η «  οι  κ  ο  νο  μική           πρ  ο  σ  φο  ρά»   θα  περιλαμβάνει     επί  ποινής   απόρριψης 
συμπληρωμένους  και  υπογεγραμμένους  από  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  εταιριών,  τους  πίνακες  της 
οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος.
Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β και τα όσα ορίζονται σε αυτό
και με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ και ανά μονάδα του προς προμήθεια υλικού.
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα το
Επιμελητήριο Λασιθίου μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το
άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.
Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν αναπροσαρμόζονται.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη  τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του  άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και 
γ) η  τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και  τεκμηριώνεται από  την αναθέτουσα
αρχή (παρ.4, αρθ. 26 του ν.4412/2016).
Στις  τιμές  θα  περιλαμβάνονται οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  νόμιμη  επιβάρυνση  που
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ.   Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη,    σε
περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς
τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του
πέντε.
Από την  Οικονομική  Προσφορά  πρέπει  να προκύπτει  σαφώς η τιμή μονάδας  για κάθε είδος και  κάθε τύπο
προσφερόμενης υπηρεσίας.    Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Σε  περίπτωση  που ο  υποψήφιος  Προμηθευτής  κάνει  έκπτωση,  οι  τιμές που θα  αναφέρονται στους  Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν
επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού
τιμήματος της Προσφοράς.

Το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD σε WORD μορφή), το
οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς.

1      4  .      2  .      Δ         Γλώσσα         υ  πο  β  ο  λής πρ  ο  σ  φο  ρών  
Οι   προσφορές   και   τα   περιλαμβανόμενα   σε   αυτές   στοιχεία   συντάσσονται   στην   ελληνική   γλώσσα   ή
συνοδεύονται   από   επίσημη   μετάφρασή   τους   στην   ελληνική   γλώσσα.   Τα   τεχνικά   φυλλάδια   και   τα
δικαιολογητικά  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο  υποβάλλονται  στην  αγγλική  γλώσσα και  συνοδεύονται  από
επίσημη  μετάφραση  στην   ελληνική.   Για  τα αλλοδαπά δημόσια   έγγραφα   και   δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε  με το ν. 1497/1984  (Α' 188).
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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1      4  .2Ε         Λ  οι  πά         στ  οιχ  ε  ί  α  κ  α  ι          λ  ό  γ  ο  ι         α  π  ό  ρρ  ι  ψης      πρ  ο  σ  φο  ρών   
 Οι  προσφορές  υποβάλλονται  για  κάθε  είδος  χωριστά  για  το  σύνολο  της  ζητούμενης  ποσότητας 

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Απορρίπτεται  προσφορά  που  αποκλίνει  ή  υποβλήθηκε  κατά  παράβαση  των  απαράβατων  όρων  

περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 
άρθρο.

 Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε  αυτήν  διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

 Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά 
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα:
1 Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
2 Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς 
οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον 
υποψήφιο Προμηθευτή έγγραφη διευκρίνιση - αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς 
όπως ορίζονται και στα άρθρα 88-89 του Ν.4412/2016. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται 
μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε 
ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού 
οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση του άρθρου 127, του Ν 4412/2016  
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 15 Αποσφράγιση και αξιολόγηση  προσφορών

Η Επιτροπή Αποσφράγισης και διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής &
αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των
προσφορών.
Οι συμμετέχοντες έχουν  το δικαίωμα να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, να
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.   Οι
παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και
παραστατικό εκπροσώπησης.
(α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, η επιτροπή προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών των προσφερόντων των οποίων  τα
δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη.  Η  αξιολόγηση  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας και η
διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων
του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
(β) Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των οικονομικών  προσφορών  των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει
πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα
την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
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γ) Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο όριο  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση της  σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία
δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά
απορρίπτεται ως μη κανονική.
(δ) Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της  Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται 
απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον 
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 16 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται 
στην απόφαση κατακύρωσης.

Άρθρο 16 Αποδεικτικά μέσα - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

16.1 Αποδεικτικά μέσα.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

α) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από 
την Α.Α.Δ.Ε.

β) Για   την   απόδειξη   της   εκπλήρωσης   των   υποχρεώσεων   προς   τους   οργανισμούς   κοινωνικής   ασφάλισης
πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 
την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί 
μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ε) Πιστοποιητικό του  Γ.Ε.Μ.Η.  από το οποίο προκύπτει ότι το  νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

στ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

ζ) Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται  για  τα  σωματεία  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο,  και  για  τους  συνεταιρισμούς  για  το  χρονικό 
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

η) Για  τις λοιπές  περιπτώσεις της  παραγράφου 13.2,υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

θ) Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί   φορείς   που   είναι   εγκατεστημένοι   σε κράτος   μέλος   της   Ευρωπαϊκής   Ένωσης   προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
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Προσαρτήματος  Α   του  ν.  4412/2016,  με  το  οποίο  πιστοποιείται  αφενός  η  εγγραφή  τους  σε  αυτό  και 
αφετέρου το  ειδικό  επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί  τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη -μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

ι) Οι   εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την  οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. 
των ως άνω Επιμελητηρίων.

κ) Επισημαίνεται   ότι,   τα   δικαιολογητικά   που   αφορούν   στην   απόδειξη   της   απαίτησης   του άρθρου 13.3.1 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

λ) Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης προσκομίζουν τα οριζόμενα της παρούσας.

μ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο
και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

ν) Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω,  κατά 
περίπτωση   δικαιολογητικά,   για   κάθε   οικονομικό   φορέα   που   συμμετέχει   στην   ένωση,   σύμφωνα   με   τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

16.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Επιμελητήριο Λασιθίου ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα/ες στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ( «προσωρινό/ους ) ανάδοχο/ους») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών την   κοινοποίηση   της   σχετικής   ειδοποίησης   των αποδεικτικών   εγγράφων   νομιμοποίησης   και   
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 13.2 διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής αυτής.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή   καλεί   τον   προσωρινό   ανάδοχο   να   προσκομίσει   τα   ελλείποντα   δικαιολογητικά   ή   να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, 
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο 
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη 
δυνατότητα αυτή τόσο εντός της   αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών   όσο   και   εντός   της 
προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την 
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως 
και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79   του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεί, ή ii)
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δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού σύμφωνα της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου13.2 της παρούσας διακήρυξης και 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη παράγραφο 13.3 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
του Διαγωνισμού, και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

Άρθρο 17 Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της 
παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της 
οικονομικής προσφοράς).
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν 
μέρος στη διαδικασία ανάθεσης την απόφαση κατακύρωσης. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση. Σε 
περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αρμοδίου οργάνου του Επιμελητηρίου Λασιθίου, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποίο αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση 
της ένστασης η καταβολή και το αποδεικτικό εξόφλησης του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται το δικαίωμα προαίρεσης. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο.
Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού ,θέτοντάς του προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο  ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά  βάσει  μόνο  της  τιμής.  Αν κανένας  από ους προσφέροντες  δεν προσέλθει  για την  υπογραφή  του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου
106 του Ν.4412/16.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης: σύμφωνα 
με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης 
του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
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Άρθρο 18 Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη 
συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ 
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, 
κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  σύμφωνα  με  τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η  οποία  μπορεί  να 
γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά 
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε  περίπτωση  πριν  την  καταληκτική 
ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Με  την  άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 
η  καταβολή παράβολου  υπέρ  του  Δημοσίου  ποσού  ίσου  με  το  ένα  τοις  εκατό  (1%)  επί  της  εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Το  παράβολο  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.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της

παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου,
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α 8).  Η
άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του 
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική 
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Άρθρο 19 Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά  ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -  μέλη  της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 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. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων  αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.

19.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.

19.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης,  οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι, το αργότερο κατά την
υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 4% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης  τους το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016
Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης Παράρτημα Γ΄.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος παράτασης, κατά το άρθρο 3.2 της παρούσας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης (παράτασης) εκτός
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Άρθρο  20  Ματαίωση  διαδικασίας

1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου 
(επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη 
ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης.

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β)  αν οι οικονομικές  και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με  τη διαδικασία  ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1,   η 
αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της 
σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον 
επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει,
παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 
32 του Ν.4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
άρθρων αυτών.

Άρθρο 21 Παραλαβή  υλικών (άρθρο 221  ν. 4412/2016 )  - απόρριψη συμβατικών 
ειδών –  αντικατάσταση (άρθρο 209 & 213 ν.4412/2016)

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Επιμελητήριο Λασιθίου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την 
παραγγελία το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.
Ο   συμβατικός   χρόνος   παράδοσης   των   υλικών  μπορεί   να   παρατείνεται,   πριν από   τη   λήξη   του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια    για  την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό.
Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή  παρακολούθησης και παραλαβής που θα 
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.  Κατά τη διαδικασία παραλαβής 
των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί,  ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος.
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Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 
της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα 
υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου
213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 22 Κυρώσεις - διοικητικές  προσφυγές (άρθρο 203,  205 & 218 ν. 4412/2016)

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής):
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην  περίπτωση  που  δεν  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τη  σύμβαση  ή/και  δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά αυτά μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016
Στην  περίπτωση  αυτή του  κοινοποιείται ειδική όχληση,  η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή  των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως 
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά 
από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, Επιπλέον, 
μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του 
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 23 : Υποχρεώσεις προμηθευτή

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να  λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την   αποτροπή
ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της
Νοσηλευτικής Μονάδας, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση  κάθε τέτοιας βλάβης  ή ζημίας
που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ’
όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και  να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας

Άρθρο 24 : Χρηματοδότηση της σύμβασης - πληρωμή  προμηθευτή, φόροι, κρατήσεις

Χρηματοδότηση  (Άρθρο  53  παρ  2  εδ.ζ  Ν.4412/2016)  Η  προμήθεια  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του
Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Λασιθίου από τον ΚΑΕ 7123
Φόροι - Κρατήσεις

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 204 Α /15-9-2011)
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 Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ 
Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.

 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (ΦΕΚ 969/Β ́/22-3-2017)
 Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ 

Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.
Πληρωμή προμηθευτή/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016) .
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν.
4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το 
δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 25 Εφαρμοστέο δίκαιο - επίλυση διάφορων

Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις 
μεταξύ  τους  σχέσεις  κατά  την  διάρκεια  της  ισχύος της  σύμβασης  που  θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης 
και των συναλλακτικών ηθών. Επί  διαφωνίας,  κάθε   διαφορά  θα  λύεται  από   τα Ελληνικά  δικαστήρια  και 
αποκλειστικά    τα δικαστήρια της Πρέβεζας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.
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 ΠΑΡΑ  Ρ  ΤΗ  Μ  Α          Α’      ΤΕ  Χ  Ν  Ι  Κ  ΕΣ      ΠΡΟ  Δ  Ι  Α  Γ  Ρ  ΑΦΕΣ         

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

αα Σταθµός Εργασίας (PCs)

1 Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και µοντέλο ΝΑΙ
Ποιοτικές Προδιαγραφές

2
Το προσφερόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε 
ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών

ΝΑΙ

3
Το προσφερόµενο µοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται 
από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης

ΝΑΙ

4
Το προσφερόµενο σύστηµα πρέπει να είναι καινούργιο και 
αµεταχείριστο

ΝΑΙ

5

Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών µε απόκριση σε 
τέσσερις (4) ώρες, εφόσον η κλήση βλάβης δοθεί έως τις 11:00 π.µ., 
διαφορετικά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Να υπάρχει σχετική δήλωση 
του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί.

ΝΑΙ

6

Σε όλη τη διάρκεια της εγγύησης τυχόν βλάβες αποκαθίστανται on-site 
(στο χώρο εγκατάστασης του συστήµατος) µε παρέµβαση 
πιστοποιηµένου από τον κατασκευαστή του συστήµατος µηχανικού. Να 
υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί.

ΝΑΙ

7
Στα πλαίσια της εγγύησης η επιδιόρθωση να έχει ολοκληρωθεί εντός 
δύο (2) το πολύ εργάσιµων ηµερών.

ΝΑΙ

8
∆ιαθεσιµότητα ανταλλακτικών για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την 
ηµεροµηνία κατάργησης της παραγωγής του προϊόντος. Να υπάρχει 
σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί.

ΝΑΙ

9 Συµβατότητα µε Windows ΝΑΙ

10
Πιστοποιήσεις τουλάχιστον CE, RoHS, WEEE, ENERGY STAR 6.1, EPEAT 
Gold

ΝΑΙ

11
Μέγιστη, πιστοποιηµένη κατά ISO 9296, εκποµπή ακουστικού θορύβου 
σε κατάσταση IDLE.

<=28db

12
Μέγιστη, πιστοποιηµένη κατά ISO 9296, εκποµπή ακουστικού θορύβου 
σε κατάσταση Λειτουργίας ∆ισκου (HDD Activity).

<=30db

13
Μέγιστη, πιστοποιηµένη κατά ISO 9296, εκποµπή ακουστικού θορύβου 
σε κατάσταση Λειτουργίας Οπτικού ∆ισκου (CD/DVD Activity).

<=40db

14
Μέγιστη, δηλωµένη από τον κατασκευαστή για όλο το σύστηµα, 
εκποµπή ακουστικού θορύβου σε κατάσταση 50% φόρτου του 
επεξεργαστή.

<=30db

15 Τροφοδοτικό (ισχύς) ΝΑ
16 Υποστηριζόµενη Τάση Λειτουργίας 230V
17 Aπόδοση τροφοδοτικού (50% load) >=94%
18 Αριθµός επεξεργαστών (chips) >=1
19 Αριθµός πυρήνων (cores) επεξεργαστή >=6
20 Αριθµός νηµάτων (threads) επεξεργαστή >=6
21 Ο επεξεργαστής να ανήκει στην τελευταία γενιά της συγκεκριµένης 

σειράς επεξεργαστών του κατασκευαστή.
ΝΑΙ
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22 Σετ εντολών επεξεργαστή: 64-bit ΝΑΙ
23 Μνήµη cache επεξεργαστή >=9MB
24 Υποστηριζόµενες θέσεις µνήµης µητρικής (dimm) >=4
25 Μεγιστη υποστηριζόµενη µνήµη µητρικής >=64GB
26 Προσφερόµενη µνήµη >=8GB
27 Πρωτόκολλο Επικοινωνίας µνήµης DDR4 ή

καλύτερο
28 Συχνότητα µνήµης >= 2666 MHz
29 Κάρτα γραφικών µε µέγιστη υποστήριξη ανάλυσης τουλάχιστον 

1920Χ1080 (on chip αποδεκτή)
NAI

30 Αριθµός Σκληρών ∆ίσκων >=1
31 Τύπος Σκληρού ∆ίσκου SATA 6Gbps ή

καλύτερο
32 Μέγεθος Σκληρού ∆ίσκου (καθενός καθενός χωριστά, όχι στο σύνολό 

τους αθροιστικά)
>=500GB

33 Θέσεις sata ΙΙΙ στην µητρική (I/O controller) >=5
34 DVD Recorder, +, -, doublelayer NAI
35 Πληκτρολόγιο ΝΑΙ
36 Οπτικό Ποντίκι wheel ΝΑΙ
37 Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s GigabitEthernet (on board είναι 

αποδεκτή) ή ταχύτερη
NAI

38 Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή) ΝΑΙ
39 Θύρες USB (µπροστά µέρος κουτιού) >=5
40 ∆υνατότητα προσθήκης θύρας USB 3.1 Type C (Gen2) ΝΑΙ
41 Υποδοχές PCI-Express 3.0 x16 >=1
42 Υποδοχές PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16) >=1
43 Θύρες VGA, DVI, DISPLAYPORT, eSata NAI
44 ∆υνατότητα προσθήκης σειριακής θύρας RS-232 ως διαθέσιµο part του 

κατασκευαστή, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
ΝΑΙ

45 Υποδοµή φυσικού κλειδώµατος τύπου KensingtonLock, στο κουτί του 
υπολογιστή

ΝΑΙ

46 Να προσφέρεται µε ενσωµατωµένο αισθητήρα ελέγχου ανοίγµατος του 
περιβλήµατος του µηχανήµατος (intrusionswitch)

ΝΑΙ

47 Κουτί Small Form Factor (SFF) µε οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση. Να 
παρέχονται τυχόν πρόσθετα εξαρτήµατα που απαιτούνται για να είναι 
δυνατή η τοποθέτηση του σε όλες τις θέσεις.

ΝΑΙ

Προεγκατεστηµένο λογισµικό
48 Microsoft Windows 10 pro 64 bit (προεγκατεστηµένο από τον 

κατασκευαστή) µε δυνατότητα επιλογής γλώσσας εγκατάστασης 
(Αγγλικά ή Ελληνικά)

ΝΑΙ

Συνοδευτικός Εξοπλισµός
49 Όλα τα απαραίτητα καλωδια σύνδεσης ΝΑΙ
50 Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ
51 Όλα τα τεκµήρια των δηλούµενων προδιαγραφών ΝΑΙ

Πρόσθετες Παρεχόµενες υπηρεσίες
52 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει προσωπικό προκειµένου να γίνουν οι 

εργασίες ολοκληρωµένης εγκατάστασης του λειτουργικού συστήµατος 
και τοποθέτησης των υπολογιστών στις θέσεις λειτουργίας τους.

ΝΑΙ
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αα ΟΘΟΝΗ I (για PCs)

1 Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και µοντέλο ΝΑΙ
Ποιοτικές Προδιαγραφές

2
Το προσφερόµενο µοντέλο πρέπει να διακινείται και να 
υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες
της ευρωζώνης

ΝΑΙ

3
Το προσφερόµενο µοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο και 
αµεταχείριστο

ΝΑΙ

4
Το προσφερόµενο µοντέλο πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή 
µε τους προσφερόµενους σταθµούς εργασίας ΝΑΙ

5
Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών µε απόκριση σε µία 
εργάσιµη ηµέρα. Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή 
που να το πιστοποιεί.

ΝΑΙ

6
Πιστοποιήσεις, υποχρεωτικά CE, RoHS, WEEE,TCO Displays 7.0, 
ENERGY STAR® 7.0, ISO9241-307. ΝΑΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές
7 ∆ιάσταση οθόνης >=21,5 ίντσες
8 Μέγιστη Ανάλυση 1920x1080 FHD ΝΑΙ
9 Τεχνολογίας LED / IPS / Anti-glare / 3H hard coating NAI

10 Aspectratio 16:9 ΝΑΙ

11 Tiltangle
τουλάχιστον -5° /

+20°
12 Φωτεινότητα >=250 cd/m²
13 Αντίθεση τυπική >=1.000:1
14 Αντίθεση δυναµική (advanced) >=20.000.000:1
15 Χρόνος Απόκρισης <=5ms
16 Μέγεθος κουκίδας (PixelPitch) <=0.248 mm
17 Γωνία Θέασης 178° / 178° ή καλύτερη ΝΑΙ
18 Ενεργειακή κλάση Α+ ή καλύτερη
19 Σύνδεση DVI NAI
20 Σύνδεση D-SUB NAI
21 Σύνδεση Displayport ΝΑΙ
22 Displayportaudio ΝΑΙ
23 Ενσωµατωµένα ηχεία ΝΑΙ

Συνοδευτικός Εξοπλισµός
24 Όλα τα απαραίτητα καλωδια σύνδεσης ΝΑΙ
25 Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ
26 Όλα τα τεκµήρια των δηλούµενων προδιαγραφών ΝΑΙ

αα Workstation

1 Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και µοντέλο ΝΑΙ
Ποιοτικές Προδιαγραφές

2
Το προσφερόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας 
µε ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών

ΝΑΙ

3
Το προσφερόµενο µοντέλο πρέπει να διακινείται και να 
υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες 
της ευρωζώνης

ΝΑΙ
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4
Το προσφερόµενο σύστηµα πρέπει να είναι καινούργιο και 
αµεταχείριστο

ΝΑΙ

5

Εγγύηση on-site, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών µε απόκριση σε 
τέσσερις (4) ώρες, εφόσον η κλήση βλάβης δοθεί έως τις 11:00 π.µ., 
διαφορετικά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Να υπάρχει σχετική 
δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί.

ΝΑΙ

6

Σε όλη τη διάρκεια της εγγύησης τυχόν βλάβες αποκαθίστανται on-
site (στο χώρο εγκατάστασης του συστήµατος) µε παρέµβαση 
πιστοποιηµένου από τον κατασκευαστή του συστήµατος µηχανικού. 
Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί.

ΝΑΙ

7
Στα πλαίσια της εγγύησης η επιδιόρθωση να έχει ολοκληρωθεί εντός 
δύο (2) το πολύ εργάσιµων ηµερών.

ΝΑΙ

8
∆ιαθεσιµότητα ανταλλακτικών για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την 
ηµεροµηνία κατάργησης της παραγωγής του προϊόντος. Να υπάρχει 
σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί.

ΝΑΙ

9 Συµβατότητα µε Linux (RedHat ή SUSE ή άλλο) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

10 Συµβατότητα µε Microsoft Windows 10 Pro ΝΑΙ

11 Πιστοποιήσεις τουλάχιστον CE, RoHS, WEEE, ENERGY STAR 6.1 ΝΑΙ

12
Μέγιστη, πιστοποιηµένη κατά ISO 9296, εκποµπή ακουστικού 
θορύβου σε κατάσταση IDLE. <=45db

13
Μέγιστη, πιστοποιηµένη κατά ISO 9296, εκποµπή ακουστικού 
θορύβου σε κατάσταση Λειτουργίας ∆ισκου (HDD Activity). <=45db

14
Μέγιστη, πιστοποιηµένη κατά ISO 9296, εκποµπή ακουστικού 
θορύβου σε κατάσταση Λειτουργίας Οπτικού ∆ισκου (CD/DVD 
Activity).

<=49db

15 Τροφοδοτικό (ισχύς) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

16 Υποστηριζόµενη Τάση Λειτουργίας 230V
17 Aπόδοση τροφοδοτικού (50% load) >=85%
18 Αριθµός επεξεργαστών (chips) >=1
19 Αριθµός πυρήνων (cores) επεξεργαστή >=6
20 Αριθµός νηµάτων (threads) επεξεργαστή >=12

21
Ο επεξεργαστής να ανήκει στην τελευταία γενιά της συγκεκριµένης 
σειράς επεξεργαστών του κατασκευαστή

ΝΑΙ (Να
τεκµηριωθεί)

22 Σετ εντολών επεξεργαστή: 64-bit ΝΑΙ
23 Μνήµη cache επεξεργαστή >=12MB
24 Υποστηριζόµενες θέσεις µνήµης µητρικής (dimm) >=4
25 Μεγιστη υποστηριζόµενη µνήµη µητρικής >=64GB
26 Προσφερόµενη µνήµη (ram) >=8GB

27 Πρωτόκολλο Επικοινωνίας µνήµης DDR4 ή καλύτερο

28 Συχνότητα µνήµης >= 2666MHz
29 Τύπος προσφερόµενης µνήµης ECC NAI
30 Κάρτα γραφικών (χωριστή) µε µνήµη GDDR5 NAI

31 Μνήµη κάρτας γραφικών σε GB ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

32 Interface µνήµης κάρτας γραφικών 128-bit ΝΑΙ
33 Bandwidth µνήµης κάρτας γραφικών σε GBps ΝΑ
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ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

34 Υποστηριζόµενα CUDA Cores από την κάρτα γραφικών >=512
35 Αρχιτεκτονική GPU PASCAL

36
Η κάρτα γραφικών να υποστηρίζει τουλάχιστον ShaderModel 5.1, 
OpenGL
4.5, DirectX 12.0, Vulkan 1.0, CUDA, DirectCompute, OpenCL

ΝΑΙ

37
Συνδεσυµµότητα κάρτας γραφικών τουλάχιστον 4 x dispayport 1.4 ή 
minidisplayport 1.4 ενσωµατωµένες στην κάρτα

NAI

38
∆υνατότητα προσθήκης 2ης ίδιας κάρτας γραφικών σε µελλοντική 
αναβάθµιση / επέκταση του συστήµατος

ΝΑΙ

39 Αριθµός Σκληρών ∆ίσκων >=2

40 Τύπος 1ου Σκληρού ∆ίσκου
SATA 6Gbps ή

καλύτερο
41 Χωρητικότητα 1ου Σκληρού ∆ίσκου >=1000GB

42 Τύπος 2ου Σκληρού ∆ίσκου
SSD SATA
6Gbps ή

καλύτερο
43 Χωρητικότητα 2ου Σκληρού ∆ίσκου >=256GB
44 Υποδοχές Serial ATA III (6 Gbit) στηνµητρική (I/O controller) >=6
45 Υποστήριξη RAID 0/1/5 ΝΑΙ
46 DVD Recorder, +, -, doublelayer NAI
47 Πληκτρολόγιο ΝΑΙ
48 Οπτικό Ποντίκι wheel µε τουλάχιστον 6 buttons ΝΑΙ

49
Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s GigabitEthernet (on board είναι 
αποδεκτή) ή ταχύτερη

NAI

50 Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή) ΝΑΙ
51 Θύρες USB (συνολικά στο µπροστά µέρος του κουτιού) >=4
52 Υποδοχή M.2 (για PCIe SSD modules) >=1
53 Υποδοχές PCI-Express 3.0 x16 >=1
54 Υποδοχές PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16) >=1
55 Υποδοχές PCI-Express 3.0 x1 >=2

56
Υποδοµή φυσικού κλειδώµατος τύπου KensingtonLock, στο κουτί του 
υπολογιστή

ΝΑΙ

57
Να προσφέρεται µε ενσωµατωµένο αισθητήρα ελέγχου ανοίγµατος 
του περιβλήµατος του µηχανήµατος (intrusionswitch)

ΝΑΙ

Προεγκατεστηµένο λογισµικό

58
Microsoft Windows 10 pro 64 bit (προεγκατεστηµένο από τον 
κατασκευαστή) µε δυνατότητα επιλογής γλώσσας εγκατάστασης 
(Αγγλικά ή Ελληνικά)

ΝΑΙ

Συνοδευτικός Εξοπλισµός
59 Όλα τα απαραίτητα καλωδια σύνδεσης ΝΑΙ
60 Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ
61 Όλα τα τεκµήρια των δηλούµενων προδιαγραφών ΝΑΙ

Πρόσθετες Παρεχόµενες υπηρεσίες

62
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει προσωπικό προκειµένου να 
τοποθετηθούν οι υπολογιστές στα σηµεία που θα υποδείξει ο δήµος.

ΝΑΙ
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αα ΟΘΟΝΗ ΙΙ  (για workstation)

1 Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ
Ποιοτικές Προδιαγραφές

2
Το προσφερόµενο µοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται 
από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης

ΝΑΙ

3
Το προσφερόµενο µοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο και 
αµεταχείριστο

ΝΑΙ

4
Το προσφερόµενο µοντέλο πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή µε 
τους προσφερόµενους σταθµούς εργασίας

ΝΑΙ

5
Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών µε απόκριση σε µία 
εργάσιµη ηµέρα. Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που 
να το πιστοποιεί.

ΝΑΙ

6
Πιστοποιήσεις, υποχρεωτικά CE, RoHS, WEEE,TCO Displays 7.0, ENERGY 
STAR® 7.0, ISO9241-307.

ΝΑΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές
7 ∆ιάσταση οθόνης >=23,8 ίντσες
8 Μέγιστη Ανάλυση 1920x1080 FHD ΝΑΙ
9 Τεχνολογίας LED / IPS / Anti-glare / 3H hard coating NAI

10 Aspectratio 16:9 ΝΑΙ
11 Φωτεινότητα >=250 cd/m²
12 Αντίθεση τυπική >=1.000:1
13 Αντίθεση δυναµική (advanced) >=20.000.000:1
14 Χρόνος Απόκρισης <=5ms
15 Μέγεθος κουκίδας (PixelPitch) <=0.2745 mm
16 Γωνία Θέασης 178° / 178° ή καλύτερη ΝΑΙ
17 Ενεργειακή κλάση Α+ ή καλύτερη
18 Σύνδεση DVI NAI
19 Σύνδεση D-SUB NAI
20 Σύνδεση Displayport NAI

21 Tiltangle
τουλάχιστον 5° /

+20°
22 Ενσωµατωµένα ηχεία ΝΑΙ

Συνοδευτικός Εξοπλισµός
23 Όλα τα απαραίτητα καλωδια σύνδεσης ΝΑΙ
24 Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ
25 Όλα τα τεκµήρια των δηλούµενων προδιαγραφών ΝΑΙ

NAS Storage

αα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1 Rackmounted ΝΑΙ

2
Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. ΝΑΙ

3 Χρόνος ανακοίνωσης ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

4

Να αναφερθούν τα πρότυπα ποιότητας, που ακολουθούνται κατά την 
κατασκευή. Υποχρεωτικά ISO 9000. Να τεκµηριωθεί η απάντηση µε 
στοιχεία.

ΝΑΙ

5 Αναφέρατε µοντέλο προτεινοµένης λύσης ΝΑΙ
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6 Αριθµός µονάδων 1

7
Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων θυρών Gigabit µε υποστήριξη NIC 
teaming

ΝΑΙ

8
Υποστήριξη τουλάχιστον µίας θύρας µε ταχύτητα 10Gbps SFP+ ΝΑΙ

9 Υποστήριξη ταυτόχρονων συνδέσεων ≥256
10 Υποστήριξη δίσκων τεχνολογίας : SSD ΝΑΙ

11 ∆υνατότητα υποστήριξης ετερογενών λειτουργικών συστηµάτων ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

12 Σύνδεση µέσω πρωτοκόλλου TCP/IP NAI
13 Χωρητικότητα

14
Αρχική (RAW) χωρητικότητα δεδοµένων 32TB

15
Αριθµός δίσκων συστήµατος σε διάταξη RAID 6 στο προσφερόµενο 
σύστηµα

>=8

16

Οι δίσκοι πρέπει να βρίσκονται σε failsafe διάταξη (πχ RAID). 
Υποστήριξη τουλάχιστον  RAID 0/1/5/10/6

ΝΑΙ

17 Να αναφερθεί ο αριθµός των προσφερόµενων δίσκων. ΝΑΙ

18 Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (rpm) ≥5.400 rpm

19
Γίνεται η αντικατάσταση ελαττωµατικών εξαρτηµάτων χωρίς διακοπή 
λειτουργίας; Περιγράψτε τυχόν αποκλίσεις.

ΝΑΙ

20
Ύπαρξη redundant τροφοδοσίας ρεύµατος και ανεµιστήρων. Να 
περιλαµβάνονται διπλά τροφοδοτικά στο configuration

ΝΑΙ

21 Υποστήριξη έως 256 iscsi LUNS NAI

22
Υποστήριξη MPIO (multipath input output) για load balancing και 
failover

ΝΑΙ

23
Υποστήριξη για VMwareVSphere (ESXi 5.x) µέσω NFS και iSCSI ΝΑΙ

24 Υποστήριξη CitrixXenServer ΝΑΙ

25
Υποστήριξη Port trunking /NIC teaming ΝΑΙ

26

Επιπλέονδυνατότητες: Υποστήριξη LDAP, ∆ιαχείριση User quota, E-mail 
alert (SMTP authentication), SMS alert notification, Disk usage alert, 
HDD standby mode, Automatic power on after power loss, Schedule 
power on/ off, System firmware upgrade, Wake-on-LAN, Back up / 
restore / reset system settings, Configurable management port, Remote 
login by Telnet connection, OpenVPN up to 256bit SSL/TLS

ΝΑΙ

27
Να υπάρχει δυνατότητα να προσφέρει τη δυνατότητα Snapshots ΝΑΙ

28

Εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη µε απόκριση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 
και αποκατάσταση της λειτουργίας εντός το πολύ 2 εργάσιµων . Να 
υπάρχει βεβαίωση του κατασκευαστή η οποία να βεβαιώνει το χρόνο 
εγγύησης και το χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας στο πλαίσιο της
εγγύησης.

ΝΑΙ
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Document Scanner

αα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1 Σαρωτής µε αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF)
ΝΑΙ

2 Οπτική Ανάλυση 600 dpi
3 Τύπος αισθητήρα σάρωσης Colour CCD x 2

4 Σάρωση µονής και διπλής όψης (simplex&duplex)
ΝΑΙ

5 ∆ιαστάσεις εγγράφου σάρωσης από Α8 έως και Α4
ΝΑΙ

6 ∆υνατότητα σάρωσης longpaper >3 m

7
∆υνατότητα σάρωσης εγγράφων βάρους απο 
41g/m2 to 209 g/m2

ΝΑΙ

8 Χωρητικότητα τροφοδότη (σε Α4, 64 g/m2) τουλάχιστον 60 σελίδες
9 ∆ιασύνδεση (Interface) USB 2.0 ΝΑΙ

10 Ταχύτητα σάρωσης µονής όψης (200 dpi) >= 60 ppm
11 Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (200 dpi) >= 120 ipm

12
∆υνατότητα έγχρωµης, γκρι και µονόχρωµης 
σάρωσης

NAI

13 Να περιλαµβάνει τεχνολογία Paper Protection ΝΑΙ

14 Multi Feed Detection (Ultrasonic & Paper length) ΝΑΙ

15

Αν τα προς σάρωση έγγραφα παρουσιάζουν τις 
κάτωθι ιδιαιτερότητες:

 έχουν κολληµένες φωτογραφίες
 µπορεί να είναι σκονισµένα
 µπορεί να έχουν σχισµένες γωνίες
 µπορεί, σε κάποιες σελίδες, να υπάρχουν 

παραµένοντες συρραφίδες
 κάποιες σελίδες µπορεί να είναι 

τσαλακωµένες • είναι πιθανό να φέρουν 
στρογγυλή σφραγίδα µπλε χρώµατος σε 
αρκετές σελίδες

τότε η σάρωση των παραπάνω εγγράφων θα 
πρέπει να διεκπεραιώνεται χωρίς κανένα 
πρόβληµα.

NAI

16

Αν κατά την διάρκεια λειτουργίας του σαρωτή 
προκύψουν προβλήµατα (ποιότητα και ταχύτητα 
σάρωσης) στη σάρωση των παραπάνω εγγράφων, 
τα οποία οφείλονται στις προαναφερθείσες 
ιδιαιτερότητες των εγγράφων, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τον σαρωτή µε 
άλλο χωρίς επιπλέον κόστος για την εταιρεία. Ο 
νέος σαρωτής θα πρέπει να είναι ίδιων ή 
ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών από τον ήδη 
υπάρχοντα, και ταυτόχρονα θα πρέπει να 
προσφέρει απροβληµάτιστη σάρωση των εν λόγω 
εγγράφων.

ΝΑΙ
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17

Να περιλαµβάνει λογισµικό σάρωσης του ιδίου 
κατασκευαστή µε ενσωµατωµένο το ABBYY
FineReader και µε δυνατότητες BarcodeRecognition
και Zonal OCR

ΝΑΙ

18
Να έχει την δυνατότητα µέσω Α3 CarrierSheet να 
σαρώνει και Α3 σελίδες

ΝΑΙ

19

Να περιλαµβάνει λογισµικό του  κατασκευαστή του
scanner ώστε να είναι εφικτή η κεντρική διαχείριση
των σαρωτών από µία κεντρική εφαρµογή για να 
ελέγχει την κατάσταση των αναλωσίµων τους, να 
ελέγχει την λειτουργική κατάσταση των σαρωτών, 
να ελέγχει την παραγωγικότητα τους, να κάνει 
firmwareupdate

ΝΑΙ

20

Να έχει την δυνατότητα προσθήκης ειδικού 
εκτυπωτή οπισθογράφησης (imprinter), ο οποίος 
θα πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµος για έλεγχο 
λειτουργικότητας

ΝΑΙ

21 Οδηγοί λειτουργίας (drivers) ISIS & TWAIN

23
Να αναφερθούν οι ∆ιαστάσεις (Ύψος, 
Πλάτος,Βάθος)

NAI

24 Βάρος σαρωτή NAI

25

Να προσφερθεί µε 2ετη εγγύηση κατασκευαστή
OnSiteNextBusinessDayresponse for
RepairorReplacement (Να υπάρχει σχετική δήλωση
του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί)

NAI

29
Το προσφερόµενο µηχάνηµα πρέπει να είναι 
καινούργιο και αµεταχείριστο ΝΑΙ

26
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει προσωπικό 
προκειμένου να τοποθετηθούν οι σαρωτές στα 
σηµεία που θα υποδείξει ο πελάτης.

NAI

 

Ψηφιακή κινητή μονάδα πληροφόρησης (multi touch screen)

Με  μορφή  κεκλιμένου  τραπεζιού  /  βάσης,  µε  κεντρική  βάση  στήριξης  και  αντίστοιχο  υποπόδιο  έδρασης.  Στην
επιφάνεια της βάσης θα φιλοξενείται οθόνη multi-touch>= 42", ενώ στη βάση στήριξης η μονάδα ΗΥ και UPS. Όλες οι
καλωδιώσεις και οι συνδέσεις θα είναι εσωτερικές και θα τοποθετηθούν μέσα στη βάση. 
Ελάχιστες  προδιαγραφές  βάσης: Να  μπορεί  να  μετακινηθεί  και  προαιρετικά  να  τοποθετηθούν  ρόδες  για  τη
μετακίνηση αυτή.  Να είναι  μεταλλικής στιβαρής κατασκευής και το άνοιγμα να επιτρέπει την δυνατότητα άνετης
εργασίας τοποθέτησης ηλεκτρονικού υπολογιστή, UPS και καλωδίωσης. Ενδεικτικό ύψος 70cmχωρίς την οθόνη και
90cm µε την οθόνη τοποθετηµένη. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη βάση και να αναφέρει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Επίσης,
να µπορείς εφόσον ζητηθεί να παρουσιάσει δείγµα της βάσης είτε στην έδρα του είτε σε χώρο πελάτη του όπου
βρίσκεται ήδη τοποθετηµένη ίδια βάση. 
Η οθόνη αφής να είναι επώνυµου κατασκευαστή η οποία να διακινείται τουλάχιστον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να υπάρχει δυνατότητα επιδιόρθωσης της οθόνης από επισκευαστικό κέντρο εντός της Ελλάδος τόσο στο πλαίσιο της
εγγύησης όσο και πέρα από το χρόνο εγγύησης. 
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Touch screen
α/α Προδιαγραφή Απαίτηση

1 ∆ιαγώνιος οθόνης
>= 42”

2 Ανάλυση Τουλάχιστον FHD
3 Brightness >= 450  cd/m²

4 Contrastratio (typical) >= 1.100:1

5 Dynamiccontrastratio
Τουλάχιστον 500,000:1

6 Επίστρωση επιφάνειας Anti-Glarecoating

7 Aspectratio 16:9

8 Responsetime <=12ms
9 Γωνία θέασης 178/178

10 Σηµεία αφής
Τουλάχιστον 10 ταυτόχρονα σηµεία

αφής
11 3D Combfiltersupport ΝΑΙ

12 Video input
Τουλάχιστον DisplayPort (1.2), HDMI (x

2), DVI-D, USB
13 Video output Τουλάχιστον DisplayPort, DVI-I

14 Άλλες συνδέσεις
Τουλάχιστον micro SD, micro USB,

mPCIe, USB power outlet (5 V. 2
amp)

15 Ενσωµατωµένος ήχος NAI, τουλάχιστον 2 x 8w

16 MTBF Τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας

17 Πιστοποιήσεις
Τουλάχιστον CE, FCC Class B, UL/cUL,

RoHS, EnergyStar 7.0, VCCI

18 Εγγύηση >= 3 έτη

19
Να παραδοθεί τοποθετηµένη στη βάση και 
διασυνδεδεµένη µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
σε πλήρη λειτουργικότητα.

ΝΑΙ

Ηλεκτρονικός υπολογιστής για τοποθέτηση στη 
βάση της οθόνης αφής

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1 Ενδεικτικές διαστάσεις
180 mm x 180 mm x 35 mm µε

απόκλιση +/- 10 cm
2 Βάρος <= 1,5 kgr
3 MIL-SPEC certified ΝΑΙ

4
Επεξεργαστής τουλάχιστον i3 7ης γενιάς ή νεότερος
i3

NAI

5 Ram
Τουλάχιστον 4GB DDR4

6 HDD Τουλάχιστον 128GB SSD

7 Λειτουργικό Σύστηµα MS Windows 10 Pro gr

8

Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι επώνυµου 
κατασκευαστή και να διακινείται τουλάχιστον 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε δυνατότητα 
υποστήριξης στην Ελλάδα.

ΝΑΙ

9 3D Combfiltersupport ΝΑΙ
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10 Video output Τουλάχιστον DisplayPort, HDMI

11 Άλλες συνδέσεις
Τουλάχιστον 4 usb3.0 θύρες,

gigabitethernet

12 MTBF Τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας

13 Πιστοποιήσεις
ΤουλάχιστονEnergy Star 6.1 EPEAT
Gold certified, UL GreenGuard certified,

TUV low noise verified

14 Εγγύηση >= 3 έτη

15
Να παραδοθεί τοποθετηµένος στη βάση και 
διασυνδεδεµένη µε τηνοθόνη.

ΝΑΙ

UPS

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1 Τουλάχιστον 850 VA / 480 W
NAI

2 Βάρος <= 6kgr

3
Θύρα USB και συνοδευτικό λογισμικό διαχείρισης 
ενέργειας

ΝΑΙ

4 Ενσωματωμένης πρίζα σούκο NAI

5 Τεχνολογίας
Line Interactive

6 Επίπεδο θορύβου <= 45 db

7 Ενδεικτικές διαστάσεις
290 x 150 x 100mm +/-

10cm

8 Υποστήριξη Cold-start λειτουργίας ΝΑΙ

9 Εγγύηση >= 2 έτη

10
Να παραδοθεί τοποθετημένος στη βάση και 
διασυνδεδεμένη με την οθόνη.

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οικονομική Προσφορά
για την δράση: 
«Ανάπτυξη και δημιουργία µμιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας τουριστικής προβολής»

στο πλαίσιο της Πράξης: «Δημιουργία σημείων τουριστικής πληροφόρησης σε χώρους με μεγάλη τουριστική κίνηση σε 
Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Οροπέδιο Λασιθίου και Σητεία» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. 

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μ.Μ.
(τεμάχια) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ(Είδος, τύπος, τεχνικά

χαρακτηριστικά)

1 Ηλεκτρονικός υπολογιστής
με οθόνη τεμάχιο 2,00

2 Workstation PC με οθόνη τεμάχιο 1,00

3 NAS Storage τεμάχιο 1,00

4 Σαρωτής με αυτόματο 
τροφοδότη εγγράφων τεμάχιο 1,00

5
Ψηφιακή κινητή μονάδα 
πληροφόρησης (multi 
touch screen)

τεμάχιο 4,00

ΣΥΝΟΛΟ

Ο καταθέτων την προσφορά (με σφραγγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Προς 
(Αναθέτουσα Αρχή) :                                                                                   
Εκδότης :                                                 
Τράπεζα:                                                                                                             
Κατάστημα:_                                                                                                          
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. –FAX)                                                                    
Ημερομηνία Έκδοσης:                                                                                       

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ.............. ΕΥΡΩ Με την παρούσα εγγυόμαστε, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ :

α) (Σε περίπτωση φυσικού προσώπου)
Όνομα:..................... 
Επώνυμο:................... 
Πατρώνυμο:................ 
Α.Φ.Μ........................, Δ.Ο.Υ.

β) (Σε περίπτωση νομικού προσώπου -μεμονωμένης εταιρίας)
Επωνυμία : ....................... Έδρα
...............
Οδός .............Αριθμός ........... Τ.Κ.
................
Α.Φ.Μ........................... Δ.ΟΥ.................

(Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας) : των Εταιριών
Α) Επωνυμία : .......................Έδρα ............... Οδός .............
Αριθμός ...........Τ.Κ. ................ Α.Φ.Μ........................... Δ.ΟΥ................. Β) 
Επωνυμία : .......................Έδρα ............... Οδός .............
Αριθμός ...........Τ.Κ. ................ Α.Φ.Μ...
........................ Δ.ΟΥ.................
Γ) Επωνυμία : .......................Έδρα ............... Οδός .............
Αριθμός ...........Τ.Κ. ................ Α.Φ.Μ........................... Δ.ΟΥ.................

Μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρων 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...................... που
αφορά στο διαγωνισμό του ...................................., με ημερομηνία.............., με αντικείμενο «.......................» και
συγκεκριμένα  για το τμήμα του έργου ....................  συνολικής αξίας ................., σύμφωνα με τη με
αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας 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 πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Χρόνος Ισχύος : Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας, ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΕΕΕΣ
 
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει συντάξει το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη
Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». 
Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου xml, & pdf είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Λασιθίου
www.epimlas.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, για την διευκόλυνση
των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντησή τους.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
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