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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ    

           
            ΄Εχοντας υπόψη: 
 
              1. Τις διατάξεις :  
  α. Των άρθρων 41,54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98) . 
  β. Του Ν.1481/1984, ‘’ Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α΄-152), όπως 

ισχύουν.  
  γ. Του Ν. 2800/2000 ‘’Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 

σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄-41),όπως ισχύουν.   
  δ. Του Ν.4249/2014 ‘’ Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 

Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-
73), όπως ισχύουν. 

  ε. Του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄160), κατά το μέρος που 
ισχύει. 

  στ. Του  Ν.2362/1995 ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-247), κατά το μέρος που ισχύουν. 

  ζ. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

  η. Του Ν.4129/2013 ‘’ Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο’’ (Α΄-52), 
όπως ισχύουν. 

  θ. Του Ν.2328/1995 (Α΄-159), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (Α΄-29) άρθρο 
11 και το Ν.2414/1996 (Α΄-135) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 (Α΄-66) 
‘’Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
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τομέα’’, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 
και του άρθρου 8 του Ν.3415/2005’’. 

  ι. Του Ν.3310/2005 ‘’Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων’’ (Α΄-30), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3414/2005 (Α΄-279) ‘’Τροποποίηση του Ν.3310/2005 ‘’Μέτρα 
για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων’’. 

  ια. Του Ν. 2286/1995 (Α΄19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», ως ισχύουν. 

   ιβ. Του Ν.3886/2010 ‘’Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 
Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)’’ (Α΄-173).     

  ιγ. Του άρθρου 6 ‘’Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας’’ του Ν.2452/1996 ‘’Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των 
διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις (Α΄-283), όπως ισχύουν.  

  ιδ. Του άρθρου 24 ‘’Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις’’ 
του Ν.2198/1994 ‘’Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει …………… και άλλες 
διατάξεις’’ (Α΄-43) .  

  ιε. Του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’ 
(Α΄-248) , όπως ισχύουν. 

  ιστ. Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 ‘’Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄- 266). 

  ιζ. Του Ν.4152/2013 ‘’ Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 
και 4127/2013’’ (Α΄-107). 

   ιη. Του Ν.3548/2007 ‘’Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-68) .  

  ιθ. Του Ν.3861/2010 ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις (Α΄-112), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

   κ. Του Ν.4013/2011 ‘’ Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις’’ 
(Α΄-204).  

  κα. Του Ν.4155/2013 ‘’ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις’’ (Α΄-120), όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του 
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).     

  κβ. Του Ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» , όπως ισχύουν. 

  κγ. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015», όπως ισχύει.  

  κδ. Του Ν.4250/2014 ‘’ Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις ‘’ (Α΄-74). 

  κε. Του Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘’Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005 (Α΄-64).  

  κστ. Του Π.Δ. 118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’ (Α΄-150), όπως 
ισχύουν. 

  κζ. Του Π.Δ. 82/1996 ‘’ Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών’’ (Α΄-66). 
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  κη. Του Π.Δ. 14/2001 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ (Α΄-12), κατά το 
μέρος που ισχύουν.  

  κθ. Του Π.Δ. 178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ (Α΄ - 281). 
  λ. Του Π.Δ. 215/2007 ‘’Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής’’ (Α΄-241).  
  λα. Του Π.Δ. 184/2009 ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων’’ (Α΄-213).  
  λβ. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) από 27-1-2015 «Σύσταση και μετονομασία 

Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 
  λγ. Του Π.Δ. 113/2010 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ (Α΄-194). 

  λδ. Του Π.Δ. 85/2012 (A΄-141) ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών’’. 

              λε. Του Ν.4172/2014 ΄΄Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις΄΄ (Α΄-167) . 

                     λστ. Του Ν.4320/2015 ‘’Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις‘’ (Α΄-29). 

 
 
     
              2. Τις αποφάσεις :      
               
                  α. Την υπ’ αριθ. Υ6 από 29-09-2015 του Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο 
Τόσκα. 

                  β. Υπ’ αριθ. Π1/854 από 12-05-2014 κοινή του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΄΄Εντάξεις – Τροποποιήσεις στο ΕΠΠ 2013΄΄.   

                  γ. Υπ’ αριθ. 8028/1/267-α΄ από 03-12-2014 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ‘’Σύσταση-Συγκρότηση Επιτροπών 
Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας’’, 
όπως ισχύει. 

                  δ. Υπ’ αριθ. 7004/3/67 από 28-05-2015 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης ‘’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά 
όργανα’’ (Β΄-1404), όπως ισχύει. 

                 ε. Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18369 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΄΄Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)΄΄ (Β΄-1276).   

                στ. Υπ’ αριθ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για 
το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

                ζ. Υπ’ αριθ. Π1/2380 από 18.12.2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής 
Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου  ‘’ Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων’’ (Β΄-3400 / 20-12-2012). 

                η. Υπ’ αριθ. Π1/2390 από 16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄- 2677 /21-10-2013) Υ.Α. του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»   

                θ. Υπ΄αριθ. 20977 από 23.08.2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005’’ (Β΄-1673). 

                  ι. Υπ΄αριθ. 18130/17.7.2007 του Υπουργού Επικρατείας ‘’Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων ……  που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου’’. 

                  ια. Υπ΄αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/ από 15.11.2005 του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών ‘’Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες’’ (Β΄-1590). 
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       ιβ. Το υπ’ αρίθμ. 1795/15/194550 από 29/01/2015 αίτημα δαπάνης της Δ/νσης 
Πληροφορικής/Α.Ε.Α. 

       ιγ. Υπ’ αριθμ. 8045/22/26192-1 από 13-2-2015 του Δ/ντή της Δ/νσης Οικονομικών / Α.Ε.Α. 
«Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης» με Α.Δ.Α. ΩΑ6Ε465ΦΘΕ-ΞΣΜ και Α.Δ.Α.Μ. 
15REQ002605947. 

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
 
          1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  σε ΕΥΡΩ, για την προμήθεια με αγορά του είδους 
που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής.  

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

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον σαράντα 
πέντε (45) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης 
αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον 
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

 
 
3 α.ΤΟΠΟΣ  - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 
 

 
 

 09-10- 2015 
 
 

  15-11-2015 
    21 –11 – 2015 

Ημέρα Σάββατο 
& ώρα 15:00μμ 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
 
β. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της  ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»-Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’. 

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

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
    
            4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  
                α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
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                β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
                γ. Συνεταιρισμοί  
                δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών      
     
                Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να 

απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία είναι 
δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, 
στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης.  

 
5. 1. α. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους 
στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(http:www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/DigitalSignatures/Supervised
List.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

 
       β. Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

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

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

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

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

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

από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 
  γ. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 

της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, με βάση τα ανωτέρω. 
 
 
5. 2.  Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης 
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
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6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
προκήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 
     

Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Γ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
Ζ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

                   
 
7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής 
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές 
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της 
προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο 
προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής 
πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Επίσης, αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω οριζομένων προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

 
 
8. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων (χημικών αναλύσεων – εξετάσεων κ.λ.π.), εφόσον 

απαιτείται από τη παρούσα προκήρυξη, βαρύνει τους προμηθευτές και θα καταβάλλεται  απ’ 
αυτούς, απευθείας στο Χημείο Στρατού ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε οποιοδήποτε άλλο 
αναγνωρισμένο από την Ε.Ε., εργαστήριο, εφόσον διενεργούνται απ’ αυτά και σύμφωνα με τις 
διατάξεις των:  

                α. Υπ’ αριθ. 3002640/1552 από 6.2.2002 (ΦΕΚ 161/τ.Β΄/14.2.2002), απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών. 

                β. Υπ’ αριθ. Φ.800/11611 από 28.4.1998 (ΦΕΚ 488/τΒ΄/21.5.1998), απόφαση του 
Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας .  

                γ. Υπ’ αριθ. Φ.830.311/7/650339/Σ.7435 από 15.12.1999, απόφαση του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού /ΔΟΙ/3α .  

                δ. Υπ’ αριθ. Φ.800/100/73907 από 17.12.1999 (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/8.2.2001), απόφαση του 
Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας .  

                ε. Υπ’ αριθ. Φ.800/12/85312/Σ.75 από 16.1.2001 (ΦΕΚ 128/ τ.Β΄/8.2.2001), απόφαση 
του Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας (ΕΠΥΕΘΑ/ΔΟΙ/Τμ. Νομ.).  
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                    Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων μετά την 
καταβολή εκ μέρους του προμηθευτή του αντιτίμου των εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από της ενημέρωσης του προμηθευτή εκ 
μέρους της Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των δειγμάτων. Σε περίπτωση μη καταβολής του 
αντιτίμου εντός της παραπάνω προθεσμίας, η σχετική προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη .  

 
9. H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και 

μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή 
των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα και τα συνημμένα σ’ αυτή παραρτήματα. 

 
   10. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι 
(6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία 
αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.     

 
   11. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας και δικαιούται να την 
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 
υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

 
   12. Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την ειδική πίστωση 
του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 43 Ειδικός Φορέας 110 «Ελληνική Αστυνομία» 
οικονομικού έτους 2015, με βάση τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 
77 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ – 143), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, 
βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
    13. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με :  

               α. Τους όρους της Προκήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία μας, 
                β. Τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις παρέχονται απευθείας από το 1ο Τμήμα της 

Δ-νσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α., τηλ. 2106981079, fax:2106925861,  
ύστερα από έγγραφο αίτημα του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Υπηρεσία. 
 

  14. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.astynomia.gr/→ Oδηγός του Πολίτη→ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί και  
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. 

 
 

Για την αντιγραφή 
Αθήνα, αυθημερόν 

Το 2ο Τμήμα της Δ-νσης Οικονομικών / ΑΕΑ 
ΕΛΕΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄ (Ε.Κ.) 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΜΕ ΑΓΟΡΑ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
-ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ως εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ-1 
α΄ Υποειδος : Εκατό (100) Πληκτρολόγια υπολογιστών 

(πληκτρολόγια smart cards), 
β΄ Υποείδος : Πέντε (5) Εκτυπωτές Α4 μεγάλης παραγωγής, 
γ΄ Υποείδος : Πενήντα (50) Εκτυπωτές Α4 μικρής 

παραγωγής, 
δ΄ Υποείδος : Τριακόσιες (300) Μνήμες RAM 2GB (DDR3) 

Η/Υ, 
ε΄ Υποείδος : Τριακόσιες (300) Μητρικές κάρτες Η/Υ, 
στ΄ Υποείδος : Τριακόσιοι (300) Κεντρικοί επεξεργαστές 

Η/Υ, 
ζ΄ Υποείδος : Τριακόσια (300) Τροφοδοτικά Η/Υ, 
η΄ Υποείδος : Τριακόσιοι (300) Σκληροί Δίσκοι Η/Υ, 
θ΄ Υποείδος : Τριάντα (30) Κουτιά Η/Υ (Case), 
ι΄ Υποείδος : Εκατό (100) Συσκευές DVD Η/Υ, 
ια΄ Υποείδος : Δέκα (10) Εξαρτήματα εκτυπωτών Wincor 

Nixdorf 4915+ Printhead, 
ιβ΄ Υποείδος : Δέκα (10) Εξαρτήματα εκτυπωτών Wincor 

Nixdorf  
4915xe Printhead, 
ιγ΄ Υποείδος : Δέκα (10) Εξαρτήματα εκτυπωτών Wincor 

Nixdorf 4915+ Motherboard, 
ιδ΄ Υποείδος : Δέκα (10) Εξαρτήματα εκτυπωτών Wincor 

Nixdorf 4915xe Motherboard, 
ιε΄ Υποείδος : Πέντε (5) Εξαρτήματα εκτυπωτών Wincor 

Nixdorf 4915 series Power Supply, 
ιστ΄ Υποείδος : Δεκαπέντε (15) Εξαρτήματα εκτυπωτών 

Wincor Nixdorf 4915 series Carrier 
ιζ΄ Υποείδος : Εκατόν πενήντα (150) Εξαρτήματα 

εκτυπωτών HP MFP4345 Maintenance Kit, 
ιη΄ Υποείδος : Είκοσι (20) Εξαρτήματα εκτυπωτών HP 

MFP4345 ADF Kit, 
ιθ΄ Υποείδος : Δέκα (10) Εξαρτήματα εκτυπωτών HP 

P2015dn Maintenance Kit, 
κ΄ Υποείδος : Εκατό (100) Εξαρτήματα εκτυπωτών Lexmark 

E260 Pick Up Rollers, 
κα΄ Υποείδος: Είκοσι (20) Εξαρτήματα εκτυπωτών Lexmark 

T652 Pick Up Rollers, 
κβ΄ Υποείδος : Είκοσι (20) Εξαρτήματα εκτυπωτών Lexmark 

E250 Photoconductor, 
κγ΄ Υποείδος : Δέκα (10) Εξαρτήματα εκτυπωτών Lexmark 

E332 Photoconductor, 
κδ΄ Υποείδος : Πενήντα (50) Εξαρτήματα εκτυπωτών 

Lexmark E260 Photoconductor, 
κε΄ Υποείδος : Δέκα (10) Εξαρτήματα εκτυπωτών Lexmark 

E260 Fuser 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ-2 
α΄ Υποείδος : Ένα (1) Συρτάρι επέκτασης συστοιχίας 

εξωτερικών δίσκων (expansion enclosure) με 24 θέσεις, οι 
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οποίες θα πληρωθούν με τρεις SSD δίσκους και 21 SAS 
δίσκους, για την επέκταση της υφιστάμενης εξωτερικής 
συστοιχίας IBM V7000. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ  ΕΙΔΟΥΣ  30232000-4 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχια 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  
ΔΑΠΑΝΗ 

 

 
Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας #171.760,00#€ 

περιλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 
(#139.642,28#€, χωρίς Φ.Π.Α.) αναλυόμενος ανά πίνακα ως 
εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ-1: #136.760,01#€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ-2: #34.999,99#€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) 
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 
 

 
Τακτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2015,           

Ε.Φ. 43-110 ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ΄΄    

Κ.Α.Ε. 1723 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός δυο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Α.Ε.Α. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  Ένας (1) μήνας από την παράδοση. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  

ΕΠΙ %  

5,6742% 
[Ανάλυση κρατήσεων υπέρ: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Α.ΑΣ. 2,72%, 

Μ.Τ.Σ. 2,72%, ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10%. 
Η κράτηση της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 
Οι λοιπές κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2% & επ’ 

αυτού 20%  εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.] 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Δεν γίνεται αποδεκτή.  
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΤΕ 
ΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΤΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

ΝΑΙ 

ΦΟΡΟΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

Κατά την πληρωμή των  ειδών θα παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 
2198/94, όπως ισχύει) φόρος εισοδήματος. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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 Ανήκει στην Προκήρυξη /2015 Α.Ε.Α. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
       1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1.  Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο  ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  ΥΑ 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και 
συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.  

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

προσμετρούμενες από την επομένη  της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  
      - Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω αναφερομένου 

απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.   
 
1.3. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 

(υπο)φάκελος1 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  και (β) ένας 
(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών. 

 
 
1.3.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  

υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριμένα, στον 
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

 
1.3.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  σύμφωνα με 
το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της  ΥΑ 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 
1.3.1.1.1.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τo αρθ. 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 

Α΄/8-8-14) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και 
προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Το εκάστοτε 
αναλογούν ποσό αυτής παρατίθεται αναλυτικά στην παράγραφο 9 του παρόντος παραρτήματος. 

 

                                            
1 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
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1.3.1.1.2. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του  παρόντος διαγωνισμού και  στην οποία  
δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα   στην 
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07, ήτοι: 

ι)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης    
Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής  δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48), 

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της  
οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από  παράνομες 
δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας, η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  
Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, 
σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995  (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  
3424/2005 (Α΄ 305),  

v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της   
ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεοκοπίας. 

vi) κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων :  
-     30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14 
-     31 παρ. 4, 5 και 6  
-     32 παρ. 4 και 5 
-   35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N.4250/2014, ΦΕΚ A/74/26-3-14) προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 

 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλουν : 
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου,  οι νόμιμοι  εκπρόσωποί  του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  
 
1.3.1.1.3. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και  στην οποία  
δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: 

α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του   
άρθρου 6  του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι  δεν   
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή  υπό άλλη  
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη  
διαδικασία.   

β. Δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6   
του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,  όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής   εκκαθάρισης  των   ανωτέρω  
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά  πρόσωπα). 

γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε   
αναγκαστική διαχείριση.  
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    -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση  
ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή  υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία.  

δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής 
ασφάλισης  (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους  καταβάλουν 
εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.   

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου 
και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά  κατονομαζόμενες), προκειμένου για 
νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο  ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά 
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). 

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 
ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου  ή των 
επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που 
ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους , προκειμένου για φυσικά 
πρόσωπα .  

στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που  
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν  τις 
πληροφορίες αυτές. 

ζ. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
η.  Δεν  τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς. 

θ. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 
ι. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) . 
ια. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα  ηλεκτρονική υποβολή / 

έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των  δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του 
ιδίου  Προεδρικού Διατάγματος.  

ιβ. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν 
εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι 
αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του 
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Ειδικότερα, δεν έχουν 
την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 
προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται 
και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την 
Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

 ιγ. Οι προσφέροντες υποβάλλουν  δήλωση, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν 
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται, οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος,  ανηλίκους κάτω των 15 
ετών κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. 

ιδ. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση 
και ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της. 

 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση  

υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 
 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N.4250/2014, ΦΕΚ A/74/26-3-14) προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 
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1.3.1.1.4. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, 
εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους  διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

 
1.3.1.1.5. Απόδειξη  κατάθεσης  ή  αποστολής  δείγματος, εφόσον απαιτείται,  σύμφωνα  με  

το   άρθρο  11 παρ. 3  & 4  του  Π.Δ. 118/07, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγμα και 
την οποία πρέπει να επισυνάψει ο οικονομικός φορέας στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

 
1.3.1.1.6. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού 

προσώπου,  όπως το  ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση  Φ.Ε.Κ., ή  επικυρωμένο   αντίγραφο  ή 
απόσπασμα του καταστατικού, καθώς επίσης και στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να   
προκύπτουν,  ο  Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που  έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως με τη  
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 
1.3.1.1.7. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986, στην οποία θα 

αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών  προϋποθέσεων και τα 
όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα  
προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 
και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση  
υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

-  Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός 
των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N.4250/2014, ΦΕΚ A/74/26-3-14) προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 

 
1.3.1.1.8. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά  μαζί με 

την προσφορά τους υποβάλουν τα παραπάνω  δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία . 

 
1.3.1.1.9. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη   διαγωνιστική 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, 
πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 
1.3.1.2. Τεχνική προσφορά 
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 
 
1.3.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη 
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περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 
  
1.3.1.2.2. Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ.1, 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 : 
α) Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση που φέρει ψηφιακή υπογραφή 

στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος  που  προσφέρουν (άρθρο 18 
παρ.1 ΠΔ.118/07). 

β) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

γ) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  

δ) Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την 
αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία 
ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, 
καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 
οποίου έγινε η αποδοχή. 

 
 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη δήλωση, 

θα   απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
-Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση  

υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 
 
- Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/26-3-14) προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 

 
1.3.1.2.3.  Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.118/07 (εφόσον ζητούνται από την 

διακήρυξη). 
Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών, 

τα  οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, 
προτύπων διαχείρισης (π .χ  ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης  
κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO  9000, 
ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από  
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα  
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη 
Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης  
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  

Β)  Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης , θα πρέπει από τον προμηθευτή 
να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να 
επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα 
δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή 
διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, 
διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).  
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Γ)  Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων 
Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους 
απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια 
ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.  

 
1.3.1.2.4. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 

προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 Οι απαιτούμενες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 
1.3.1.2.5. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 
1.3.1.2.6. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται 
με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

 
1.3.1.2.7. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, ήτοι 
υποχρεούται στην συμπλήρωση του φύλλου συμμόρφωσης, όπως αυτό εμφαίνεται στο Παράρτημα 
ΣΤ΄.  

 
     1.3.1.2.8. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Προσφορά, η οποία ορίζει ως χρόνο παράδοσης 
μεγαλύτερο του χρόνου που ορίζεται με την παρούσα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
1.2.1.2.9. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 
 
 
1.3.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο2 με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

                                            
2 [(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.] 
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Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται  

κατωτέρω : 
1.3.2.1. Τιμές 
-  Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του υλικού ελεύθερου, στον τόπο και 

με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, θα αναγράφονται δε ολογράφως και 
αριθμητικώς. 
-  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, 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. 
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 

ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα (βλ. Παράρτημα Α΄ της παρούσης), η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Dumping  – εξαγωγικές επιδοτήσεις  
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική 

τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του  
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας 
προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.  

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν 
να υποβάλουν με την προσφορά τους δήλωση σε μορφή pdf, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν 
είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης 
του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 
προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, 
τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που 
αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που 
συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

       
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  
 
Ι. Τιμή μονάδος  σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους 

δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ .  
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. [Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος 
(χωρίς ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. τεμάχια, συνολική αξία, ΦΠΑ) προκύπτουν 
αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση]. 

ΙΙΙ. Προσφερόμενη συνολική τιμή των ειδών σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων, καθώς και Φ.Π.Α. 

 
- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς 

ΦΠΑ.  
- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.  
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα 
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με 
τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την 
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πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 
προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007.. 
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

1.3.2.2. Τρόπος Πληρωμής 
 
•    Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους 

πληρωμής :  
              α. Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  
           β. Ι. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής, μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α., μετά την υπογραφή της σύμβασης με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής, που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).  

              ΙΙ. Το υπόλοιπο, με τον συνολικό ΦΠΑ, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  
-Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στα άρθρα 25 παρ. 6, 32 παρ. 5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).  
-Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος 

επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία 
λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του υλικού.  

- Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 
δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, που ισχύει κατά το χρόνο 
έκδοσης του Χρηματικού Εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση 
του ποσού της χορηγηθείσης προκαταβολής (απόφ. 2/51557/0026/10.9.2001 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. 
Οικονομικών 

- Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω δύο (2) 
τρόπους πληρωμής, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος 
ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.   

-Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δε μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

-Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί των τιμολογίων και με την αξία των 
τελών χαρτοσήμου της σύμβασης που θα συναφθεί (σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους 
και σχετικές εγκυκλίους του Υπ. Οικονομικών). 

 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία,  ισχύουν τα  όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την με αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998  απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.  

 Το συνολικό τίμημα του έργου είναι το περιλαμβανόμενο στην οικονομική προσφορά του 
Αναδόχου. 

 Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου / Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του και εφόσον υποβληθούν 
στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

  Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1723 του εκτελούμενου 
προϋπολογισμού του ΕΦ 43-110 ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ΄΄. 

 Η  αναθέτουσα αρχή,  γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση  και οφείλει τόκους  
μόλις περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/07 προθεσμία, κατά  τα 
ειδικότερα σ’ αυτό οριζόμενα. 

Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή  
υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  («Επιτόκιο 
αναφοράς») προσαυξημένο κατά 8 τουλάχιστον επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 
επιτόκιο αναφοράς που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ύψος των τόκων υπερημερίας, 
που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή, υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο 
αναφοράς, το οποίο για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η 
Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε 
την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 
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1.3.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση 

των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 
ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής 
της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

 
Επισημαίνεται ότι : 
 
 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης 
του ενδιαφερομένου. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα  (180) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας   υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού. Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της  
Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης 
αποτελεί  απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

 Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 
την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση 
του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το 
αρμόδιο όργανο. 

 Γίνονται δεκτές προσφορές είτε ανά πίνακα είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας  
ποσότητας 

 Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

 
2.  ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
      I. Παραλαβή των προσφορών και ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – τεχνική προσφορά» από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης 
Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.) κατά τα οριζόμενα 
κατωτέρω (Κεφ. 3 Παραρτήματος Β΄) και σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
  ΙΙ. Ηλεκτρονική αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατ’ αρχήν 
αποδοχή/απόρριψη των προσφορών, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω (Κεφ. 4 Παραρτήματος Β΄), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού 
ελέγχει, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής των 
προσφορών, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.3.1.1. του παρόντος παραρτήματος, 
και εισηγείται για την κατ’ αρχήν αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών προς την Μόνιμη Επιτροπή 
Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.), η οποία γνωμοδοτεί ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, προκειμένου στη συνέχεια η Υπηρεσία να αποφανθεί σχετικά.  
       ΙΙΙ. Έλεγχος των δικαιολογητικών του άρθρου 18 του π.δ.118/2007 (όπως αυτά αναφέρονται 
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1.3.1.2.2 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης), αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών 
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Προσφορών, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω (Κεφ. 4 Παραρτήματος Β΄), με βάση τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 
      ΙV. Γνωμοδότηση επί της πληρότητας και της νομιμότητας των δικαιολογητικών του άρθρου 18 
του π.δ.118/2007, της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών από τη Μόνιμη 
Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.), με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου το 
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής αποφανθεί εντέλει για το ποιες από τις κατ’ αρχήν 
αποδεκτές προσφορές είναι και τεχνικά αποδεκτές. 
       V. Ηλεκτρονική αποσφράγιση του Υπο-φακέλου «Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων, 
οι προσφορές των οποίων έγιναν τεχνικά αποδεκτές, από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και 
Αποσφράγισης Προσφορών (Μ.Ε.Π.Α.Π./ Α.Ε.Α.), κατά τα οριζόμενα κατωτέρω (Κεφ. 3 
Παραρτήματος Β΄), με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 VI. Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών: η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού 
αξιολογεί τις αποσφραγισθείσες οικονομικές προσφορές κατά τα οριζόμενα κατωτέρω (Κεφ. 4 
Παραρτήματος Β΄) και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του π.δ. 118/2007 και στη συνέχεια, 
με έγγραφη ειδοποίησή της σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, καλεί αυτόν να 
υποβάλει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση αυτής (έγγραφης ειδοποίησης), τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά του σταδίου της κατακύρωσης, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα (Κεφ. 6 Παραρτήματος Β΄). 
    VII. Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της κατακύρωσης 
από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, κατά οριζόμενα κατωτέρω 
(Κεφ. 5 του Παραρτήματος Β΄) και γνωμοδότηση επί της αξιολόγησης αυτών (οικονομικών 
προσφορών) και της πληρότητας και της νομιμότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τη 
Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.), προκειμένου το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής αποφανθεί εντέλει για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
    VIII. Προσέλευση του προμηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, εντός 
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 
3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
 
3.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται 
από την Αναθέτουσα Αρχή, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών.  
    3.2. Κατά την ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική Προσφορά» και αμέσως μετά οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποκτούν πλέον ηλεκτρονική πρόσβαση για ενημέρωση στο 
περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.   

3.3. Η αρμόδια  επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, παραλαμβάνει τους 
σφραγισμένους φακέλους με τα επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των 
προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης 
από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους (υπο)φακέλους 
με την ένδειξη «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς», 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται  από  την αυτή (επιτροπή) όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται ανά φύλλο. Οι (υπο)φάκελοι, που τυχόν προσκομιστούν, με την ένδειξη «Επιμέρους 
έντυπα οικονομικής προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, μονογράφονται και σφραγίζονται από την 
επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από 
την ίδια επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

3.4. Σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φάκελων 
«Οικονομική προσφορά» των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο 
στάδιο και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποκτούν πλέον ηλεκτρονική πρόσβαση για 

15PROC003143532 2015-10-09



 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με 
ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

3.5. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους (υπο)φακέλους με την 
ένδειξη «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς» για  όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί 
στο προηγούμενο στάδιο. Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται  από την 
επιτροπή ανά φύλλο. 

   
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα 
αρχή του διαγωνισμού, απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς 
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - 
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που 
τους ορίζονται. 

 
     5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 
 
5.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ.118/07, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική 
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε 
μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 του παρόντος παραρτήματος.  

5.2. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 
από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε 
έντυπη μορφή στην αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
     5.3. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 
     6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 
 
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 

υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά 
περίπτωση είναι : 

 
6.1. Οι Έλληνες πολίτες: 
6.1.1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,  

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ.60/2007, ήτοι: 
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 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, 
σελ. 48), 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του  Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991,  για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το 
ν.2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf  τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

6.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 

6.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

6.1.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του 
άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 
και, επίσης, ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε συνδιαλλαγή - εξυγίανση. 

6.1.5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων 6.1.2, 6.1.3 και 6.1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

6.1.6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ’αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή  του  Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

 
6.2. Οι αλλοδαποί: 
6.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω 
παραγράφου  6.1.1.  

6.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 5 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση, σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
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6.2.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

6.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

6.2.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες  
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

6.2.6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης αντίστοιχη του αρ.99 του ΠτΚ, καθώς και ότι δεν έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος 
διαδικασίας εξυγίανσης του άρθ.99 του ΠτΚ, όπως ισχύει με την αντικατάστασή του από το άρθ. 12 
του Ν.4013/2011. 

 
6.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:   
6.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 6.1 και 6.2 αντίστοιχα. Το απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους 
εκπροσώπους του. 

6.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή 
ειδική εκκαθάριση του άρθ. 106 περ. ια΄ του ΠτΚ, (όπως προστέθηκε με το άρθ. 12 του 
Ν.4013/2011) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα). 

6.3.3. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των 
νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων υποχρεούται 
να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

 
6.4. Οι Συνεταιρισμοί:  
6.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου  6.1.1.. 

6.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 6.1.2, 6.1.3 ,6.1.4 και 6.1.5 της παραγράφου 6.1, 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων  6.2.2, 6.2.3, 6.2.4. και 
6.2.5. της παραγράφου 6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της 
περίπτωσης 6.3.2 και 6.3.3. της παραγράφου 6.3. 

6.4.3.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
6.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ένωση. 
 

15PROC003143532 2015-10-09



 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

6.6. Επισημαίνεται ότι εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

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

υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf εντός είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή 
την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 
τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία 
κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

 
6.8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. 
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής  

επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 5) 
αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι: 

6.8.1.  Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 
6.8.2. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα 
προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του 
προσφερόμενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει 
ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

6.8.3. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στο Πρωτόκολλο 
της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Οι  δηλώσεις  του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Κατά τα λοιπά, 
τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ΚΔΔ/σίας -Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ Α΄ 74). 

6.8.4. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 
7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
7.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά 
και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. 

7.2. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

7.3. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
που αποσφραγίσθηκε.  

15PROC003143532 2015-10-09



 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

7.4. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης». Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται  από την επιτροπή ανά 
φύλλο. 

 
8. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
 
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 

προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου 
απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε 
περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την  αμέσως επόμενη 
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά 
και προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται. 

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

παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο 
προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του 
άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 
του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα 
ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 
118/07. 

 
9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται 

από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ.173 /A’) << Δικαστική 
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών 
Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.>> όπως τροποποιήθηκε με το 
αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 
αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από 
τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης <<περί 
ηλεκτρονικού παραβόλου>> ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση   
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 
    10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
10.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον  πρόκειται για 
διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

10.2. Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης  ποσότητας από την 
προκηρυχθείσα μέχρι  ποσοστού  15%  και  μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι 
ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό  προϋπολογισθείσας  αξίας  από  100.001 Ευρώ  
και  άνω  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  

10.3. Για κατακύρωση  μέρους   της   ποσότητας  κάτω του καθοριζομένου από την Δ/ξη 
ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού. 
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10.4. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος 
παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

 
  11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. 

 
11.1 Οι εγγυήσεις έχουν τον τύπο της εγγυητικής επιστολής που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και 

εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη-μέλη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 
(Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.ΣΜ.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. 

11.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ που θα καλύπτει το 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.  

11.3 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα 
και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς λήγει, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αναγκαία στοιχεία, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη: 

 α. την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει  ορισμένο ποσό μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 

 β. τον αριθμό της διακήρυξης 
 γ. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
 δ. την ημερομηνία έκδοσής της 
 ε. τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.  
11.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα 
ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα. 

11.5. Εγγύηση προκαταβολής, στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ισόποση με την 
προκαταβολή. Όταν σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης προσκομίζεται και εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς 
να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται 
μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 
ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της 
σύμβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορεί να χορηγείται τμηματικά εφόσον 
τούτο ορίζεται στους όρους της διακήρυξης και στα έγγραφα της σύμβασης. 

11.6. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.  

11.7  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα αρθ. 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α΄/8-8-
2014) και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. 

      
       12.ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
12.1 Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης, 

ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης του 
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προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. Κατά τα άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στη διάταξη του 
άρθρου 23 του Π.Δ. 118/2007.  
    12.2  Η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη.  
    12.3 Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του υποδείγματος σύμβασης τα στοιχεία της 
προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε 
αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. 

12.4  Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της παρ. 2 
του άρθρου 24 του Π.Δ.  118/2007. 

12.5 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 

12.6 Η σύμβαση, που ήθελε συναφθεί, μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007.   

 
       13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του 
Ν.2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 
Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 
4155/2013. 

 
 
     14. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 
 14.1. Η παρούσα διακήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 
 14.2. Για κάθε διαφορά / διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην 

εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής, υπάγεται 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων (Αθηνών). 

 
 
    15.ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 
 
15.1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού, 

ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πλην από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των 
προβλεπόμενων κυρώσεων. 

15.2. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών  ειδών (αρ. 26 του ΠΔ.118/07). 

15.3.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση .  

15.4. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος .  

 

    16.ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΡΗΤΡΕΣ 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εκτέλεσης οποιασδήποτε ενέργειας που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης από τον εγκεκριμένο προγραμματισμό και 
σχεδιασμό, καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος του Αναδόχου 
ημερήσια ποινική ρήτρα, ίση με το 0,6% του εγκεκριμένου κόστους της ενέργειας της πράξης. 

Σε περίπτωση που η τμηματική προθεσμία ξεπεραστεί έτσι ώστε κατά την κρίση της Αναθέτουσας 
Αρχής, η προς υλοποίηση ενέργεια να καθίσταται πλέον μη αναγκαία, η ποινική ρήτρα ορίζεται ως το 
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σύνολο της δαπάνης της συγκεκριμένης  ενέργειας. 
 
     17. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η σύμβαση, που ήθελε συναφθεί, μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του π.δ. 118/2007.   
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
1. Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται 

μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της διακήρυξης. 

 
2. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη 

συνολική τιμή προσφοράς των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 
και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων, χωρίς Φ.Π.Α.. 

 
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Δ΄  
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

 
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ αυτού και μόνο 

του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 
2. Η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για την τελική προμήθεια των προς προμήθεια ειδών και δικαιούται να 

τα προμηθευτεί ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 
υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη  και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

4. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών φυλλαδίων 
που δύναται να υποβληθούν και στην αγγλική. Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά 
πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης 
για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5-10-1961) και 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188). 

5. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 
ξενόγλωσσου. 

6. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
      7. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών.      
    8. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

     9. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στις διαδικασίες αποσφράγισης, εφόσον επιθυμούν, 
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν εντύπως στην Υπηρεσία, εντός χρονικού 
διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της 
αποσφράγισής τους. 
   10. Τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
να μην έχουν μορφή φακέλων συμπιεσμένων αρχείων (zip).  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ.....................................................................Ημερομηνία έκδοσης................... 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ ………..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α)…….….... οδός............................. 
αριθμός.................ΤΚ………………β)……….……………………….οδός............................. 
αριθμός.................ΤΚ………………γ)…………………………………..οδός............................. 
αριθμός.................ΤΚ……………….μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού)….………….με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του 
έργου)……………………………………………….. συνολικής αξίας……………....................................., 
σύμφωνα με τη με αριθμό 7/2015 Διακήρυξή σας.  
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα 
(1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.       
                                                                                                             (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ............................................................... Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ ………..,}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και 
μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… 
συνολικής αξίας………………………..σύμφωνα με τη με αριθμό 7/2015 Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της.   
 
                                                                                                       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1.- ΕΙΔΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
2.- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ-1 
 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Πληκτρολόγιο υπολογιστών (πληκτρολόγιο smart cards): ΝΑΙ   

   1.1 Ποσότητα:100 ΝΑΙ   

   1.2 τύπου QWERTY με αριθμό πλήκτρων >= 101, με 
χαραγμένους όπως Ελληνικούς χαρακτήρες ΝΑΙ   

   1.3 ενσωματωμένο smart card reader/ writer. ΝΑΙ   

   1.4 η σύνδεση του πληκτρολογίου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
θα γίνεται απαραίτητα μέσω USB θύρας. ΝΑΙ   

   1.5 μονάδα ανάγνωσης/ εγγραφής smart card (smart card reader/ 
writer) η οποία θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά. ΝΑΙ   

   1.6 δυνατότητα λειτουργίας σε λειτουργικό σύστημα που να 
παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας με ταυτόχρονη παροχή των 
αντίστοιχων οδηγών (drivers). Να προσφερθούν οδηγοί (drivers) 
τουλάχιστον για Windows XP και για το προσφερόμενο λειτουργικό 
σύστημα. 

ΝΑΙ   

   1.7 συμβατότητα με RSA Keon Certification Authority και Net ID. ΝΑΙ   

   1.8 Λογισμικό Smart Cards RSA και Net ID για σύνδεση στο 
πληροφοριακό σύστημα όπως Ελληνικής Αστυνομίας ? Police On 
Line. 

ΝΑΙ   

   1.9 να αναφερθούν όλα τα λειτουργικά συστήματα που 
υποστηρίζονται. ΝΑΙ   

   1.10 υποστήριξη Smart Card 16KB. ΝΑΙ   

   1.11 υποστήριξη Smart Card 32KB. ΝΑΙ   

   1.12 υποστήριξη Smart Card 64KB. ΝΑΙ   

   1.13 υποστήριξη καρτών συμβατών κατά ISO 7816 1/2 /3/4. ΝΑΙ   

   1.14 δυνατότητα αναβάθμισης του firmware. ΝΑΙ   

   1.15 ένδειξη λειτουργίας μέσω LED. ΝΑΙ   

   1.16 δυνατότητα αποθήκευσης/ ανάκτησης και άλλων 
πληροφοριών στο Smart Card. ΝΑΙ   

   1.17 Εγγύηση εξοπλισμου ενότητας 1:>= 2 έτη ΝΑΙ   

2.ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Α4 μεγάλης παραγωγής ΝΑΙ   

   2.1 Ποσότητα:5 ΝΑΙ   

   2.2 Τεχνολογίας Laser ΝΑΙ   

   2.3 Ασπρόμαυρος ΝΑΙ   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
   2.4 Σύνδεση USB2.0 & Ethernet ΝΑΙ   

   2.5 Μνήμη εκτύπωσης >= 256MB   

   2.6 Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης >= 40 
εκτ./λεπτό   

   2.7 Χρόνος προθέρμανσης <= 20 sec   

   2.8 Ταχύτητα εκτύπωσης 1ου αντιγράφου <= 8 sec   

   2.9 Εκτύπωση διπλής όψης (Duplexer option) αυτόματα. ΝΑΙ   

   2.10 Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας >= 250 φύλλα   

   2.11 Χωρητικότητα bypass >= 100 φύλλα   

   2.12 Χωρητικότητα stacker >= 150 φύλλα   

   2.13 Δυνατότητα χρησιμοποίησης χαρτιών διαφόρων τύπων 
όπως, απλό, λεπτό, παχύ, ανακυκλώμενο, labels και φάκελοι ΝΑΙ   

   2.14 Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δε λειτουργεί ΝΑΙ   

   2.15 Γλώσσες εκτύπωσης PCL5e, PCL6 και PostScript3 ΝΑΙ   

   2.16 Υποστηριζόμενα λ/σ Windows, Mac, Linux ΝΑΙ   

   2.17 Μέση μηνιαία παραγωγή average mantle >= 4000   

   2.18 Μέγιστη μηνιαία παραγωγή Maximum mantle >= 30000   

   2.19 Μηνιαίος κύκλος εργασιών >= 100000   

   2.20 Μέσος όρος ζωής Estimated unit life 900000 ή 5 έτη   

   2.21 Διάρκεια Maintenance Kit >= 200000 
σελ.   

   2.22 Κόστος Maintenance Kit, χωρίς μεταβολή για 3 έτη  τιμής 
αγοράς εκτυπωτή 

<= 1/4 τιμής 
αγοράς 

εκτυπωτή 
  

   2.23 Διάρκεια Fuser >= 200000 
σελ.   

   2.24 Ανάλυση εκτύπωσης 1200 Χ 1200 
dpi   

   2.25 Διάρκεια γραφίτη (TONER) >= 20000 εκτ.   

   2.26 Εγγυήσεις εκτυπωτή ενότητας 2 >= 2 έτη   

3. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Α4 μικρής παραγωγής ΝΑΙ   

   3.1 Ποσότητα:50 ΝΑΙ   

   3.2 Τεχνολογίας Laser ΝΑΙ   

   3.3 Ασπρόμαυρος ΝΑΙ   

   3.4 Σύνδεση USB 2.0 και Ethernet ΝΑΙ   
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   3.5 Μνήμη εκτύπωσης >= 64 MB   

   3.6 Ταχύτητα εκτύπωσης >= 24 
εκτ./λεπτό`   

   3.7 Χρόνος προθέρμανσης <= 20 sec.   

   3.8 Χρόνος εκτύπωσης 1ου αντιγράφου <= 8 sec   

   3.9 Υποστηριζόμενες γλώσσες εκτύπωσης PCL5e, PCL6 και 
PostScript3 ΝΑΙ   

   3.10 Ανάλυση τουλάχιστον 600x600 dpi ΝΑΙ   

   3.11 Εκτύπωση διπλής όψης (Duplexer option) αυτόματα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ   

   3.12 Υποστηριζόμενα λ/σ Windows, Macintosh & Linux ΝΑΙ   

   3.13 Κασέτα τροφοδοσίας χωρητικότητας >= 250 φύλλα   

   3.14 Μέση μηνιαία παραγωγή average mantle >= 700   

   3.15 Μέγιστη μηνιαία παραγωγή Maximum mantle >= 6000   

   3.16 Μηνιαίος κύκλος εργασιών >= 25000   

   3.17 Εγγυήσεις εκτυπωτή ενότητας 3 >= 2 έτη   

4. Εξαρτήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εξυπηρετητών. ΝΑΙ   

   4.1 Μνήμες RAM 2GB (DDR3) Η/Υ ΝΑΙ   

   4.1.1 Ποσότητα: 300 ΝΑΙ   

   4.1.2 Τύπου DDR3 dual channel >= 2 GB   

   4.1.3 Ταχύτητα διαύλου >= 1333 MHz   

   4.2 Μητρικές κάρτες Η/Υ ΝΑΙ   

   4.2.1 Ποσότητα: 300 ΝΑΙ   

   4.2.2 Να συνοδεύεται από CD οδηγών εγκατάστασης ΝΑΙ   

   4.2.3 Socket 1155 ΝΑΙ   

   4.2.4 Mε ενσωματωμένη κάρτα ήχου (onboard chipset) ΝΑΙ   

   4.2.5 Με ελεγκτές SATA II για τέσσερις (4) τουλάχιστον συσκευές ΝΑΙ   

   4.2.6 Wake On LAN ΝΑΙ   

   4.2.7 Με ενσωματωμένη κάρτα δικτύου PnP, 10/100 Mbps LAN 
autosense ΝΑΙ   

   4.2.8 Mε ενσωματωμένη κάρτα γραφικών ΝΑΙ   

   4.2.9 Υποστηριζόμενοι τύποι μνήμης DDR3 ΝΑΙ   

   4.2.10 Με δίαυλο PCI Express και αναβαθμίσιμο PnP BIOS ΝΑΙ   

   4.2.11 Ταχύτητα διαύλου >= 1333 MHz   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
   4.3 Κεντρικοί επεξεργαστές Η/Υ ΝΑΙ   

   4.3.1 Ποσότητα: 300 ΝΑΙ   

   4.3.2 Αρχιτεκτονικής x86. Να αναφερθεί το μοντέλο και ο 
κατασκευαστής. ΝΑΙ   

   4.3.3 Socket 1155 ΝΑΙ   

   4.3.4 Αριθμός πυρήνων >= 2   

   4.3.5 Cooling Device ΝΑΙ   

   4.3.6 Ταχύτητα Επεξεργαστή >= 2.50 GHz   

   4.4 Τροφοδοτικά Η/Υ ΝΑΙ   

   4.4.1 Ποσότητα: 300 ΝΑΙ   

   4.4.2 Με προδιαγραφές TUV ή ισοδύναμες, διεθνή πιστοποιητικά 
ποιότητας και απόδοσης (CE, Energy Star, 80+ κλπ), κατάλληλο για 
συνεχή λειτουργία. 

ΝΑΙ   

   4.4.3 Ισχύς >= 450 W   

   4.4.4 Main Connector 20 + 4 Pin (1)   

   4.5 Σκληροί Δίσκοι Η/Υ ΝΑΙ   

   4.5.1 Ποσότητα: 300 ΝΑΙ   

   4.5.2 Διασύνδεση SATA II   

   4.5.3 Χωρητικότητα >= 500 GB   

   4.5.4 Μέγεθος 3,5 Inch   

   4.6 Κουτιά Η/Υ (Case) ΝΑΙ   

   4.6.1 Ποσότητα: 30 ΝΑΙ   

   4.6.2 Τύπος θήκης midi tower ΝΑΙ   

   4.6.3 Τύπος μητρικής m-atx ΝΑΙ   

   4.6.4 USB εμπρόσθιες θύρες >= 2   

   4.7 Συσκευές DVD Η/Υ ΝΑΙ   

   4.7.1 Ποσότητα: 100 ΝΑΙ   

   4.7.2 τύπος Dual Layer ΝΑΙ   

   4.8 Εγγύηση εξοπλισμού ενότητας 4 >= 2 έτη   

5. Εξαρτήματα εκτυπωτών ΝΑΙ   

   5.1 Wincor Nixdorf 4915+ Printhead Ποσότητα:10 ΝΑΙ   

   5.2 Wincor Nixdorf 4915xe Printhead Ποσότητα:10 ΝΑΙ   

   5.3 Wincor Nixdorf 4915+ Motherboard Ποσότητα:10 ΝΑΙ   
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   5.4 Wincor Nixdorf 4915xe Motherboard Ποσότητα:10 ΝΑΙ   

   5.5 Wincor Nixdorf 4915series Power Supply Ποσότητα:5 ΝΑΙ   

   5.6 Wincor Nixdorf 4915series Carrier Ποσότητα:15 ΝΑΙ   

   5.7 HP MFP4345 Maintenance Kit Ποσότητα:150 ΝΑΙ   

   5.8 HP MFP4345 ADF Kit Ποσότητα:20 ΝΑΙ   

   5.9 HP P2015dn Maintenance Kit Ποσότητα:10 ΝΑΙ   

   5.10 Lexmark E260 Pick Up Rollers Ποσότητα:100 ΝΑΙ   

   5.11 Lexmark T652 Pick Up Rollers Ποσότητα:20 ΝΑΙ   

   5.12 Lexmark E250 Photoconductor Ποσότητα:20 ΝΑΙ   

   5.13 Lexmark E332 Photoconductor Ποσότητα:10 ΝΑΙ   

   5.14 Lexmark E260 Photoconductor Ποσότητα:50 ΝΑΙ   

   5.15 Lexmark E260 Fuser Ποσότητα:10 ΝΑΙ   

   5.16 Εγγύηση εξοπλισμού ενότητας 5 >= 2 έτη   

6. Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης ΝΑΙ   

   6.1 Παράδοση στην αποθήκη της Δ/νσης Πληροφορικής /Α.Ε.Α 
(Π. Κανελλοπούλου 4-ΑΘΗΝΑ) εντός δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της Σύμβασης. Οριστική παραλαβή εντός ενός (1) μηνός 
από την ημερομηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ   

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ-2 
 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Εξωτερικό συρτάρι σκληρών δίσκων ΝΑΙ   

   1.1  Να επεκτείνει την υπάρχουσα υποδομή IBM V7000 ΝΑΙ   

   1.2 Αριθμός προσφερόμενων συρταριών επέκτασης >= 1   

   1.3 Να χωράει σε rack 19 ιντσών ΝΑΙ   

   1.4 Πλήθος υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων 2.5 ιντσών ανά 
συρτάρι (expansion) >= 24   

   1.5 Να αναφερθεί το μέγεθος κάθε συρταριού σε U ΝΑΙ   

   1.6 Ταχύτητα διασύνδεσης δίσκων >=  6 Gbps   

   1.7 Διπλοί ανεμιστήρες σε διάταξη ενεργού/ενεργού με 
δυνατότητα αντικατάστασης χωρίς χρόνο εκτός λειτουργίας 
(Redundant hot swap fans) 

ΝΑΙ   

   1.8 Διπλά τροφοδοτικά με δυνατότητα αντικατάστασης χωρίς 
χρόνο εκτός λειτουργίας ΝΑΙ   

   1.9 Δυνατότητα αντικατάστασης δίσκων χωρίς χρόνο εκτός 
λειτουργίας (hot swap hard drives) ΝΑΙ   
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   1.10 Να αναφερθούν οι ανάγκες σε ρευματοδοσία (Watts @ 
230V) της προσφερόμενης λύσης σε πλήρες φορτίο ΝΑΙ   

   1.11 Να αναφερθούν οι ανάγκες σε ψύξη (Total BTU/hour @ 
230V) της προσφερόμενης λύσης σε πλήρες φορτίο ΝΑΙ   

   1.12 Να μην περιέχει κανένα σημείο μοναδικού σφάλματος (No 
Single-Point-of-Failure) ΝΑΙ   

   1.13 3 χρόνια εγγύηση υλισμικού (H/W) ΝΑΙ   

2. Διασύνδεση με Υφιστάμενη Συστοιχία IBM V7000 ΝΑΙ   

   2.1 Αριθμός θυρών SAS 4   

2. Διασύνδεση με Υφιστάμενη Συστοιχία IBM V7001 ΝΑΙ   

   2.2 Ταχύτητα επικοινωνίας θυρών SAS 6 Gbps   

2. Διασύνδεση με Υφιστάμενη Συστοιχία IBM V7002 ΝΑΙ   

   2.3 Καλώδιο SAS για τη διασύνδεση με την υπάρχουσα συστοιχία 
IBM V7000. >= 2   

3. Χαρακτηριστικά δίσκων SAS ΝΑΙ   

   3.1 Αριθμός προσφερόμενων δίσκων 21   

   3.2 Ταχύτητα περιστροφής >= 10 Krpm   

   3.3 Προσφερόμενη ονομαστική χωρητικότητα κάθε SAS σκληρού 
δίσκου. >= 850 GB   

   3.4 Φυσικό μέγεθος σκληρού δίσκου 2,5 Ίντσες   

4. Χαρακτηριστικά δίσκων SSD ΝΑΙ   

   4.1 Αριθμός προσφερόμενων δίσκων 3   

   4.2 Τεχνολογία δίσκων SSD   

   4.3 Προσφερόμενη ονομαστική χωρητικότητα κάθε SAS σκληρού 
δίσκου. >= 350 GB   

   4.4 Φυσικό μέγεθος σκληρού δίσκου 2,5 Ίντσες   

5. Λοιπά Χαρακτηριστικά ΝΑΙ   

   5.1 Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο 
συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του 
συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors 
κ.λ.π.) 

ΝΑΙ   

   5.2 Ο προμηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή 
εκκίνηση του συστήματος με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά 
συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία 

ΝΑΙ   

   5.3 Πιστοποίηση CE ή άλλη ισοδύναμη (συνοδευόμενη από 
έγγραφη τεκμηρίωση ισοδυναμίας). ΝΑΙ   

   5.4 Να αναφερθούν πιστοποιήσεις ISO και λοιπά κατασκευαστικά 
standards ΝΑΙ   
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6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΙ   

   6.1 Παράδοση - Τοποθέτηση - Εγκατάσταση σε υπάρχον RACK 
στη Δ/νση Πληροφορικής /Α.Ε.Α (Π. Κανελλοπούλου 4-ΑΘΗΝΑ) 
εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Οριστική 
παραλαβή εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ   

   6.2 Υλοποίηση διασύνδεσης με την υπάρχουσα συστοιχία IBM 
V7000. ΝΑΙ   

7. ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    

   7.1 Αριθμός ετών δωρεάν εγγύησης όλου του προσφερόμενου 
hardware από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού >= 3   

   7.2 Υποχρεωτικός δωρεάν προληπτικός έλεγχος του hardware 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος ΝΑΙ   

   7.3 Υπηρεσίες υποστήριξης 24/7/365 με μέγιστο χρόνο 
απόκρισης 4 ωρών από την αναγγελία της βλάβης για όλο το 
hardware. 

ΝΑΙ   

   7.4 Σε περίπτωση βλάβης ενός δίσκου, ο προμηθευτής 
υποχρεούται  να αντικαταστήσει αυτόν με νέο, ίδιων ή καλύτερων 
δυνατοτήτων χωρίς να παραλάβει τον προβληματικό δίσκο, ο 
οποίος θα παραμείνει στον αγοραστή για καταστροφή. 

ΝΑΙ   

   7.5 Υποχρέωση προμηθευτή να τηρεί 24/7/365 σύστημα 
αναγγελιών βλαβών (helpdesk) ΝΑΙ   

8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΡΗΤΡΕΣ ΝΑΙ   

   8.1 Ο χρόνος μη διαθεσιμότητας κάθε υποσυστήματος μετράται 
από το χρόνο  δήλωσης της βλάβης στον Ανάδοχο ως την πλήρη 
αποκατάσταση εκάστου υποσυστήματος, Στους χρόνους μη 
διαθεσιμότητας δεν συμπεριλαμβάνονται οι προγραμματισμένοι 
χρόνοι μη διαθεσιμότητας (π.χ. αναβαθμίσεις). 

ΝΑΙ   

   8.2 Διαθεσιμότητα υποσυστήματος  Hardware >= 99,999 %   

   8.3 Μη διαθέσιμο χαρακτηρίζεται κάθε υποσύστημα που 
δυσλειτουργεί ή τίθεται εξ’ ολοκλήρου εκτός λειτουργίας καθώς και 
κάθε υποσύστημα που εξαρτώμενο από το πρώτο επίσης 
δυσλειτουργεί ή τίθεται εκτός λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

   8.4 Για την επιβολή ρήτρας μη διαθεσιμότητας υπολογίζονται οι 
ώρες μη διαθεσιμότητας κάθε υποσυστήματος που υπερβαίνουν το 
αποδεκτό ποσοστό μη διαθεσιμότητας. Εάν το ποσοστό 
διαθεσιμότητας κάθε υποσυστήματος μειωθεί σε ετήσια βάση κάτω 
του αντίστοιχου ποσοστού ανεκτής διαθεσιμότητας, τότε το κόστος 
της ρήτρας προκύπτει από τη μεγαλύτερη τιμή από τις ακόλουθες: 
Α) Κόστος ρήτρας υποσυστήματος = (υπερβαίνουσες ώρες μη 
διαθεσιμότητας * κόστος συντήρησης υποσυστήματος) / 100 Β) 
Κόστος ρήτρας υποσυστήματος = (υπερβαίνουσες ώρες μη 
διαθεσιμότητας * κόστος προμήθειας υποσυστήματος) / 1000 Ο 
τρόπος υπολογισμού και υποβολής ρητρών ισχύουν τόσο στη 
περίοδο εγγύησης όσο και συντήρησης. 

ΝΑΙ   

   8.5 Το ποσό της επιβαλλόμενης ρήτρας παρακρατείται από τις 
τυχόν μερικές πληρωμές  των δαπανών συντήρησης. Για το πρώτο 
έτος συντήρησης, το κόστος συντήρησης απομειώνεται κατά το 
ποσό του συνόλου των ρητρών που έχουν προκύψει κατά το χρόνο 
εγγύησης. 

ΝΑΙ   
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9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΙ   

   9.1 Η συντήρηση του εξοπλισμού που θα προσφερθεί θα έχει 
τους ίδιους όρους με την περίοδο εγγύησης. ΝΑΙ   

   9.2 Υποχρέωση παροχής συντήρησης όλου του προσφερόμενου 
hardware από τον προμηθευτή με χρέωση, μετά την λήξη της 
περιόδου εγγύησης, εάν το ζητήσει ο αγοραστής [σε έτη]. 

>= 3   

   9.3 Το συνολικό κόστος συντήρησης των υπό προμήθεια ειδών 
για το πρώτο έτος μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης δε θα 
υπερβαίνει το 8% της συνολικής τιμής προσφοράς των ειδών προ 
Φ.Π.Α. Το κόστος συντήρησης κάθε προϊόντος (H/W & S/W) θα 
δοθεί αναλυτικά για κάθε προσφερόμενο είδος και θα μπορεί να 
αναπροσαρμοσθεί μετέπειτα ετήσια. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΜΟΝΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΣΟΣΤΟ.  Το κόστος 
συντήρησης θα αναφέρεται μόνο στην οικονομική προσφορά. 

ΝΑΙ   

   9.4 Η ετήσια αναπροσαρμογή των τιμών της συντήρησης μετά το 
πρώτο έτος, δε θα υπερβαίνει το 80% του ετήσιου Δ.Τ.Κ. του 
προηγούμενου έτους και θα δηλωθεί συγκεκριμένα στην οικονομική 
προσφορά ως ποσοστό επί του Δ.Τ.Κ. της προηγούμενης 
δωδεκάμηνης περιόδου. 

ΝΑΙ   

   9.5 Η τιμή συντήρησης των υπό προμήθεια ειδών (H/W & S/W) 
τόσο για το πρώτο έτος μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης όσο 
και αυτής που θα προκύπτει μετά από αναπροσαρμογή δε θα 
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την τρέχουσα τιμή συντήρησης που 
αναφέρεται στον επίσημο τιμοκατάλογο του προμηθευτή για το 
αντίστοιχο προϊόν. Ο προμηθευτής  υποχρεούται να καταθέσει τον 
επίσημο τιμοκατάλογο πριν την υπογραφή κάθε ετήσιας παράτασης 
του χρόνου παροχής υπηρεσιών συντήρησης. 

ΝΑΙ   

   9.6 Οι αναπροσαρμοσμένες τιμές θα ισχύουν από την επόμενη 
της λήξης της παράτασης χρόνου συντήρησης ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία υπογραφής της νέας ετήσιας παράτασης του χρόνου 
παροχής υπηρεσιών συντήρησης. Μέχρι την ημερομηνία 
υπογραφής της παράτασης χρόνου συντήρησης η Ανάδοχος 
εταιρεία εξακολουθεί να έχει τις υποχρεώσεις συντήρησης που 
απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση. 

ΝΑΙ   

   9.7 Σε κάθε περίπτωση, η τιμή συντήρησης κάθε προϊόντος δε θα 
είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή συντήρησης που 
αναφέρεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρείας για το 
αντίστοιχο προϊόν κατά τη χρονική στιγμή έναρξης ισχύος της 
παράτασης χρόνου συντήρησης. 

ΝΑΙ   

   9.8 Ο προμηθευτής στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων 
συντήρησης και χωρίς πρόσθετο κόστος για τον αγοραστή, έχει την 
ευθύνη για: α) Την αποκατάσταση λαθών όλου του προσφερόμενου 
υλικού. β) Τον εντοπισμό των αιτιών των βλαβών ή δυσλειτουργιών 
του προσφερόμενου H/W, την αποκατάστασή τους και την 
παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία. 

ΝΑΙ   

   9.9 Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης 
της παροχής υπηρεσιών συντήρησης από τον Προμηθευτή, 
επανεξετάζοντας τις υπηρεσιακές του ανάγκες, μετά τη λήξη του 
χρόνου εγγύησης και κάθε τυχούσας μετέπειτα παράτασης του 
χρόνου παροχής υπηρεσιών συντήρησης 

ΝΑΙ   

   9.10 Ο Αγοραστής, στα πλαίσια της συντήρησης, διατηρεί το 
δικαίωμα να εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιοδήποτε από τα υπό 
προμήθεια είδη (H/W & S/W) στο συμβόλαιο συντήρησης, 
αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το κόστος συντήρησης. Σε 
περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που 

ΝΑΙ   
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είχε εξαιρεθεί, τα συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να έχουν τις 
ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που θα είχαν εάν το 
συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από τη συντήρηση. 

   9.11 Η διάγνωση και  αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στην 
έδρα της Διεύθυνσης Πληροφορικής / ΑΕΑ. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Πληροφορικής / 
ΑΕΑ, η επισκευή θα μπορεί να γίνει στα εργαστήρια του 
προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα μεταφοράς του προς 
επισκευή ή αποκατάσταση ή αντικατάσταση εξοπλισμού (υλικού ή 
λογισμικού) από και προς τη Διεύθυνση Πληροφορικής / ΑΕΑ 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ 
ΤΜΗΜΑ 2Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Π. Κανελλοπούλου 4 -101 77- ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 2106981079- FAX: 2106995669 
Α.Φ.Μ.: 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ  
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ  
Αριθμός : 
Ποσό : 
Είδος:  
Προμηθευτής:  

 
 
              Σήμερα την ……………………….. του έτους ………….. στην Αθήνα  και στα γραφεία του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθ. 4, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:  
            α) Η Ελληνική Αστυνομία, νομίμως εκπροσωπούμενη με βάση τις κείμενες διατάξεις  από τον  
………………………………………………………………………που στη συνέχεια θα ονομάζεται για 
συντομία ΄΄Αγοραστής΄΄ και  
            β) Η επιχείρηση (πλήρη επωνυμία και δ.τ. εάν υπάρχει), που εδρεύει (πλήρης Δ/νση, Τηλ. και 
FAX), νομίμως εκπροσωπούμενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για 
συντομία ΄΄Προμηθευτής΄΄, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  
 
            - Κατόπιν του διενεργηθέντος την …………….. ανοικτού διαγωνισμού , δυνάμει της υπ’ αριθ. 
7/2015 Διακήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. …………… 
από ……………… απόφαση …………………………………, η προμήθεια με αγορά του είδους που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης στο όνομα του προαναφερόμενου προμηθευτή.  
 
          ΄Υστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την προαναφερόμενη 
ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια του εν λόγω είδους στο δεύτερο συμβαλλόμενο ‘’Προμηθευτή’’, 
ο οποίος αναλαμβάνει αυτή με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 
 

΄Αρθρο 1 
Αντικείμενο σύμβασης 

 
            Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά του είδους που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, συνολικής αξίας …………………………………… ευρώ 
(ολογράφως και αριθμητικώς) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α..  
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΄Αρθρο 2 
Στοιχεία του υπό  προμήθεια είδους 

 
        1. Το είδος της προμήθειας, η ποσότητα και  τιμή ορίζονται ως κατωτέρω:  

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Μ.Μ.) 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΕΥΡΩ) 

 
 
 
 
 

  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.   

 
 
         2.  Στην τιμή μονάδας του προς  προμήθεια είδους περιλαμβάνονται  οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση αυτού (με ευθύνη και μέριμνα του 
προμηθευτή) ελεύθερη στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην προκήρυξη (7/2015 
Α.Ε.Α.). 
         3.  Η τιμή μονάδας θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της  παρούσας σύμβασης και 
δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία . 
  

΄Αρθρο 3 
Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών 

            1. Το προς προμήθεια είδος, θα παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου από τη προκήρυξη 
χρόνου ή του αποδεκτού χρόνου της προσφοράς του προμηθευτή από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης, στη Διευθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α.. 
            2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 
παρ. 2 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των 
προβλεπομένων από το άρθρο 32 του ως άνω π.δ/τος κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση.  Μετά 
τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου . 
            3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του π.δ. 118/2007 

 
΄Αρθρο 4 

Τεχνικές προδιαγραφές 
 
            Το προς προμήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης θα είναι 
καινούργιο και σύμφωνα με την σχετική τεχνική προδιαγραφή και την από ………………. τεχνική 
προσφορά του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.   
  
 

΄Αρθρο 5 
Παραλαβή ειδών 

 
            1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, θα γίνει 
εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, από Επιτροπή που 
θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ/ντη της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας.   
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            2. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών ισχύουν τ΄ 
αναφερόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 

 
΄Αρθρο 6 

Τρόπος και χρόνος πληρωμής 
 
              1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, θα γίνει, στον προβλεπόμενο από τη 
σχετική προκήρυξη χρόνο, με έναν από τους αναφερόμενους σ’ αυτή (προκήρυξη) τρόπους σε 
συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή και  εφόσον υποβληθούν 
στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  
 
              2. Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή θα γίνει με έκδοση Χ.Ε.Π. από την 
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου / Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά 
την  οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του και εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 
  
              3. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1723 του εκτελούμενου 
προϋπολογισμού του ΕΦ 43-110 ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ΄΄. 
 

Άρθρο 7 
Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος 

 
   1. Η προμήθεια υπόκειται σε συνολικές κρατήσεις 5,6742%, υπέρ των κατωτέρω δικαιούχων 
φορέων και κατανέμονται ως ακολούθως :  
 

ΤΕΑΠΑΣΑ / 
Τ.Α.ΑΣ  Μ.Τ.Σ. 

ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

      2,72% 2,72%       0,10% 
 
Η κράτηση της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% 
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.. 
Οι λοιπές κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2% & επ’ αυτού 20%  εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.. 
  2. Κατά την πληρωμή των υλικών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από την κείμενη νομοθεσία, 
φόρος εισοδήματος.  
 

΄Αρθρο 8 
Υποκατάσταση προμηθευτού – Εκχώρηση 

 
              Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση 
των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών 
επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά . 
 

΄Αρθρο 9 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 
 1. Εγγυήσεις: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) 
 
 2. Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας: Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή, που να  καλύπτει το  3% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., για την 
εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη. 
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΄Αρθρο 10 
Συντήρηση – Ανταλλακτικά 

 
(συμπληρώνεται κατά περίπτωση) 
   
              Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή σε συνδυασμό με του όρους της 
υπ’ αριθ. …….…../2015 προκήρυξης Α.Ε.Α. 
 
 

΄Αρθρο 11 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
           Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής 
κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία :  
Αριθμός Ημερομη

νία 
Τράπεζα 
έκδοσης 

Ποσό Υπέρ της  

 
 
 

    

          Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προμηθευτή μετά την 
πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης .  
 

΄Αρθρο 12 
Λοιποί όροι 

 
             Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τ’ 
αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια διακήρυξη και την τεχνική προδιαγραφή,  σε 
συνδυασμό με την από ……………… προσφορά του προμηθευτή.   
 
 

Άρθρο 13 
Τροποποιήσεις 

 
 Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μέσα στα όριά της, εφόσον συμφωνήσουν και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη,  κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του π.δ. 
118/2007.  
 
 

΄Αρθρο 14 
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις 

 
           Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται 
αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών . 
            Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Α΄-
19) ΄΄Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων΄΄, του Π.Δ/τος 60/2007 (Α΄-
64) ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ΄΄Περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών΄΄, 
του Π.Δ/τος 118/2007 (Α΄-150) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄, όπως ισχύουν, και οι 
όροι της υπ’ αριθ. 3/2015 Διακήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
 
         -΄Υστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλά 
φύλλα χάρτου επί των οποίων επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα της Ελληνικής Αστυνομίας . 
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         -Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στη Δ/νση Οικονομικών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του νομίμου εκπροσώπου του 
που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.  
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την Ελληνική Αστυνομία Ο προμηθευτής 
και γι’ αυτόν 

    
 
 
 
 
 
 Σημείωση: Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της προμήθειας είναι 
τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το στάδιο 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά 
του μειοδότη σε συνδυασμό με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή.        
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