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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 Έχοντας  υπόψη:   
 

1. Το Ν.∆. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεως ∆ιευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Π.∆. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί του Οργανισµού της Υ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε 

µεταγενέστερα.  

3. To Π.∆.85/2018 (ΦΕΚ 157/Α/27-08-2018 Οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

και το Π.∆. 84/2018 (ΦΕΚ/156/Α/27-08-2018) Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και 
ειδικότερα την παρ. 20 του άρθρου 43 αυτού. 

4. To N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Tις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/2014) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. To N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Το Ν.  4496/2017 (ΦΕΚ/Α/170) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση 
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θεµάτων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις», µε το άρθρο 22 του οποίου 

τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 130 του ν. 4412/2016.   

8. Το Ν. 4427/16  (ΦΕΚ 188/Α/2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση 

της Υπηρεσίας Πολιτικής και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 76 αυτού.    

9. Το Π.∆. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης …… και Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων». 

10. Το Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών». 

11. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

12. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις».  

13. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής των νόµων 4046/12, 

4093/12 και 4127/13».  

14.  Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/A/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας  στο πλαίσιο εφαρµογής του Νόµου 4046/2012 και άλλες διατάξεις»  

15. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-03-94)  «Αύξηση  αποδοχών  ∆ηµοσίων   

υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  

16. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/07) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 

163/Α).  

17. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγγενεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 

318/1992 (Α΄ 161) και Λοιπές Ρυθµίσεις». 

18. Tις  διατάξεις  του  Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης  

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ. 

19. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για 

το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

21. Την Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

22. Το υπ’ αριθ. ∆6/Α/11597/2832/01-06-2018 πρωτογενές αίτηµα «Έγκριση διαδικασίας σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης για προµήθεια «Οθονών Απεικόνισης ∆εδοµένων Ελέγχου Εναέριας 

Κυκλοφορίας του ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών», (Α∆Α: ΨΖΧ6465ΧΘΞ-∆ΦΓ) και (Α∆ΑΜ: 

18REQ003231867). 

23. Την υπ’ αριθµ. ∆6/Α/10626/2531/18-05-2018 απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για 

την προµήθεια Οθονών Απεικόνισης ∆εδοµένων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας του ∆ιεθνή 

Αερολιµένα Αθηνών 

24. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆Ο∆/47341/12864/Φ.Αν./28-06-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 58642 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής. (Α∆Α:6ΛΚΠ465ΧΘΞ-ΙΨΩ) και  (Α∆ΑΜ: 18REQ003350342). 

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. ∆11/∆/7568/10-07-2018 Υ.Σ. µε το οποίο διαβιβάστηκαν τα ανωτέρω 

αναφερόµενα στις παρ. 22, 23 και 24 στο Τµήµα Προµηθειών (∆11/Ε).     

26. Την υπ’ αριθ. 2105/01-08-2014 απόφαση Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους ∆ιοικητή, 

Υποδιοικητές, Γεν. ∆ιευθυντές και λοιπούς Προϊσταµένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ 

Β/2230/14-08-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
 

1. Ηλεκτρονικό ανοιχτό ∆ιαγωνισµό συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν τριάντα οκτώ 

χιλιάδων Ευρώ (€ 138.000,00), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και νοµίµων κρατήσεων, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής, 

όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης που επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

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

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία είκοσι δύο (22) ηµερών από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (αρ. 121 του Ν. 4412/2016).  

3. Η παρούσα απόφαση ∆ιακήρυξης αφορά τον εξής  συστηµικό διαγωνισµό : 
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4. Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, στους  

αντίστοιχους συστηµικούς διαγωνισµούς. 

5. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

 

 

24/10/2018 

 

01/11/2018 

 

και ώρα 00.00 

 

15/11/2018 

 

και ώρα 17.00 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 

6. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στο 

άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νόµου. 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

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

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

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

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

που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  
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• 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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

∆ιεύθυνσης 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 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.  

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος. 
6.2 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.  
 

7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :  
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ» 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ΤΕΥ∆»  
«ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 
«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» 
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 
                                                                                                                                                                               

8. Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 ηµέρες 

πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

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

το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 

προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

9. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί στα Επιµελητήρια και θα δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο. Τα 

έξοδα δηµοσίευσης στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον Προµηθευτή και θα καταβάλλονται απευθείας 

στους εκδότες των εφηµερίδων µετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και πριν την υπογραφή 

σύµβασης, προσκοµίζοντας στην Υπηρεσία τα σχετικά παραστατικά. Η προκήρυξη του 

διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.ypa.gr ή http://www.hcaa.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
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Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, του ΚΗΜ∆ΗΣ, ενώ δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ 

http://diavgeia.gov.gr.  

10. Στις ανωτέρω ιστοσελίδες θα δηµοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις, που θα αφορούν τη 

∆ιακήρυξη έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας έναρξης υποβολής 

προσφορών. 
 

                              

 

 

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’   

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’                                                                                                 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

 
                                                                                                 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ          
Αποδέκτες για ενέργεια                             

- ∆11/Ε (2)   

Αποδέκτες για κοινοποίηση    

-∆/ΥΠΑ 

-Γ∆∆Υ 

-Γ∆ΦΠΥΑΝ 

-∆21 

-∆ΑΑ/ΗΛ 

-∆ΑΑ/ΕΕΚ 

-∆6 

Εσωτερική ∆ιανοµή 

- ∆11 

- ∆11/∆ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

καα

 Με Ε.Υ. 

Ο ∆ιοικητής  

                  Κ. Λιντζεράκος 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΑΑ ΄́   

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ –  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ∆ΑΠΑΝΗ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

CPV: 34962000-8  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

ΠΟΣΟΥ: 138.000,00€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 
Τακτικός Προϋπολογισµός ΥΠΑ έτους 2018 

ΚΑΕ  1729 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

 Οι οθόνες θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στο κτίριο 32 του 

∆ΑΑ και θα αντικαταστήσουν στο ίδιο κτήριο, το µεγαλύτερο µέρος 

από τις υπάρχουσες οθόνες. Κάποιες οθόνες ενδέχεται να τοποθετηθούν 

σε αποθηκευτικούς χώρους της ΥΠΑ στο ίδιο κτήριο, σύµφωνα µε την 

ενότητα 4 και 7 των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτηµα Ε).  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

 

Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου του υπό προµήθεια είδους από τον 

ανάδοχο, δεν θα υπερβαίνει τους πέντε (5) µήνες από την υπογραφή 

της σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 7.3 των Τεχνικών 

Προδιαγραφών (Παράρτηµα Ε). 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Η οριστική ποσοτική – ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, 

θα πραγµατοποιηθεί από επιτροπή παραλαβής της ΥΠΑ εντός δύο (2) 

µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης του τελευταίου χρονικά προς 

προµήθεια είδους,  σύµφωνα µε την ενότητα 8 των Τεχνικών 

Προδιαγραφών (Παράρτηµα Ε). 
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 

- 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (αρ. 4 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει) 
- 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016) 

- 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

- 4% για υλικά ως προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (αρ. 24 του Ν. 

2198/94). 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΘΟΝΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΕΚ ΤΟΥ ∆ΑΑ: 2% της 

προϋπολογισθείσας αξίας  χωρίς ΦΠΑ ήτοι                           €2.225,80 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Οι οθόνες  θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον τριών (3) ετών η  οποία θα καλύπτει και τις συνοδεύουσες 

συσκευές/παρελκόµενα, και θα αρχίζει µετά την οριστική παραλαβή 

τους (ποσοτική - ποιοτική). όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.1 των 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

 Για την προµήθεια των εν λόγω οθονών και των συνοδευτικών συσκευών / παρελκόµενων 

γίνονται δέκτες προσφορές για το σύνολο τους. 

Η ΥΠΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ.1 του Ν. 4412/2016 και εντός του πλαισίου του 

προϋπολογισµού του εν λόγω διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της σύµβασης για 

ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα σε ποσοστό  µέχρι 15% 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄ 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.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) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/            
21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
1.2.  Περιεχόµενο προσφορών  
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»,  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
 
1.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 
όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρθρα 
92, 93 και 94 του Ν. 4412/16. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
 
1.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

1.2.1.1.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το αρθ. 72 του Ν. 4412/16. Η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται 
από αυτόν στην αρµόδια υπηρεσία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

1.2.1.1.2. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο επισυνάπτεται στο 

Παράρτηµα Γ΄ , συµπληρωµένο σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες.  

 
Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆) εκδίδεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη 

Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016 (147/Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)1” και αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων που 

παρέχει προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες 

αρχές ή τρίτα µέρη. Πρόκειται δηλαδή για Υπεύθυνη ∆ήλωση του οικονοµικού φορέα ότι δεν βρίσκεται 
σε µια από τις καταστάσεις λόγω της οποίας αποκλείεται ή µπορεί να αποκλεισθεί, ότι πληροί τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι, κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και τα 

κριτήρια που έχουν καθοριστεί για τον περιορισµό του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων που θα κληθούν να συµµετάσχουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Στόχος του 

ΤΕΥ∆ είναι η µείωση του διοικητικού φόρτου που απορρέει από την απαίτηση προσκόµισης 

σηµαντικού αριθµού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται µε τα κριτήρια αποκλεισµού 

και τα κριτήρια επιλογής. 

Οι οικονοµικοί φορείς µπορεί να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (άρθρο 

73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη 

συµπλήρωση του ΤΕΥ∆ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι 
οικονοµικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα 

σχετικά δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 

προθεσµίας. 
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Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, σύµπραξης ή 

κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται, για καθέναν συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, χωριστό ΤΕΥ∆, στο 

οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ έως V. 

   
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτοµο πρέπει να υπογράψει το ίδιο ΤΕΥ∆ (πρβλ. προτελευταίο και 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ν. 4412/2016) , σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Οι πληροφορίες που πρέπει να συµπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες 

φορείς παρατίθενται, για κάθε µέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο µε γκρίζο χρώµα όπου οι αναθέτουσες 

αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να συµπληρώσουν τις πληροφορίες µε τις οποίες θα είναι 
δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης συγκεκριµένης σύµβασης. 

 

Οι πληροφορίες που πρέπει να συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα παρατίθενται, για κάθε 

µέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο µε λευκό χρώµα. 

 

Καθίσταται σαφές πως, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί (κατά τη κρίση της), το δικαίωµα να 

ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισµού, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύµβασης, αλλά και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης αυτής, και ο οικονοµικός 

φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση οποιουδήποτε 

δικαιολογητικού ή εγγράφου τους ζητηθεί από την Υπηρεσία, που να αποδεικνύει τόσο τα 

δηλωθέντα στο ΤΕΥ∆, όσο και πληροφορίες σχετικές µε τη νοµιµοποίησή τους, τη προσωπική 

κατάσταση και επαγγελµατική τους επάρκεια, την οικονοµική, χρηµατοοικονοµική ή τεχνική 

ικανότητά τους και γενικά κάθε άλλης απαίτησης ή στοιχείο πρόσφορο  για τη διενέργεια της 

καταλληλότητας τους. 

 
1.2.1.1.3. Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, 

όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),     

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των έγγραφων τροποποιήσεών του (για 

διαγωνιζόµενους µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια 

Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα 

οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 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. 

 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.   

 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

1.2.1.2 Τεχνική Προσφορά 

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
 
1.2.1.2.2. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα Ε’ της ∆ιακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές), 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει 
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ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο 
ως άνω Παράρτηµα. 
 

1.2.1.2.3. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 του Ν. 4412/16.  
 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
προσφορά» 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 γνησίου υπογραφής. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
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. 

 
1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 
του οικονοµικού φορέα. 
 
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. 
 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της  στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
 
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω : 
            
1.2.2.1 Τιµές  
 

• Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου µέχρι 
και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, 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, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

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

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

δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος 

Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.). 
- Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η τιµή της προσφοράς για παράδοση 
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του είδους ελεύθερου στις θέσεις εγκατάστασης καθώς και το κόστος εγκατάστασης. 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 
- Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος 
από αυτά.  
  

 
Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη επί ποινή απορρίψεως.  
 
- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι εξηγήσεις 
µπορεί να αφορούν τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, τις επιλεγείσες 
τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των 
προϊόντων, την πρωτοτυπία των προτεινοµένων αγαθών κλπ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο αρ. 
88 του Ν. 4412/2016.  
 

- 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.  

 

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωµής  

 

1.2.2.2.1 Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους 

πληρωµής :  

α) Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της 
υπηρεσίας. 
 
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών, είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο 
παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε 
το συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
 
Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 
άρθρο 72, παρ. δ του Ν. 4412/16.  
 
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. 
 
Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης 
διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες (Απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 
1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της 
επιταγής και θα παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 
 
Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές παραδόσεις, εφόσον αυτές 
προβλέπονται από τη διακήρυξη.  
 
Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο 
πρώτος (α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συµβατικός τρόπος πληρωµής.  
 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 
του Ν. 4412/2016 και στην υπ’ αριθ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµίας & Οικονοµικών.  
 
Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο Ν. 4152/13.   
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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 επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες (Ν.4152/13, ΦΕΚ107/Α/9-5-13, Παρ. 
Ζ΄: περί «Καθυστερήσεων Πληρωµών»). 

 

1.2.2.2.2  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 

και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Προµηθειών, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (αρ. 350 του Ν. 

4412/2016). 

 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 
 
δ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος αξίας ποσοστού 4% για υλικά επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/  
22-03-1994). 

 

1.2.3 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
 

• 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.  

• 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 
∆/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 δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
• ∆ιευκρινίσεις 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 ενώπιών 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.  

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
• Προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.     

 

 

 

2.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
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Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
«Οικονοµική προσφορά» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  
 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -  
«Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.  
 
3.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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 αναθέτουσα αρχή µπορεί να απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – 
οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. Για τη συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων 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. 
 

4.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να 
υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης, σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε το ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 4412/16.    

 
4.1  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.  

 
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµισθούν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, υποβάλλονται σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα στο άρθρο 80 του    
Ν. 4412/16, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 
και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 75.  
 
Α) Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε 
καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 : 
α) Για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, 
όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις.  
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Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά : 
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
• στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
β) Για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 
 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 
1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73.  
 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισµού. 
 
Β) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
Γ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 (απόδειξη καταλληλόλητας για 
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του 
ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 
 
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού. 
 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην Ένωση.  
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην αρµόδια υπηρεσία. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
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5.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο 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. 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. 
 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 

 
6.  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε 
(5) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω 
του συστήµατος. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα 
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.    
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα 
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.    
 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 ή η 
πλήρωση µιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 και τα άρθρα 75,76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που 
είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα έγγραφα της σύµβασης, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η 
αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 
εκατό και ως εξής:  έως 15% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και έως 50% στην 
περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως 
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
 

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.  
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Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, 
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην 
τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  
 
Η ΥΠΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ.1 του Ν. 4412/2016 και εντός του πλαισίου του 
προϋπολογισµού του εν λόγω διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της σύµβασης για 
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα σε ποσοστό  µέχρι 15%.  
 
 
8.  ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η 
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, 
άλλως γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόµενης παράλειψης. 
 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
 
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 
 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α 
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του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και 
νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από 
την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 
 
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 
την ΑΕΠΠ. 
 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο 

αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 
9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
9.1.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της  

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέλη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 

ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.    

9.1.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.   

9.1.3 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.  

9.1.4 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η 

παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη.  

9.1.5 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και ισχύος δύο 

(2) µηνών πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης. 

9.1.6 Στην περίπτωση λήψης προκαταβολής, προσκοµίζεται εγγύηση προκαταβολής ισόποση µε την 

προκαταβολή. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου 

διάρκειας, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.    

9.1.7 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.  

9.1.8 Η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας και οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή καθορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄.  
9.1.9 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 

του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.  

 

9.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει 
η σύµβαση.  
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Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.  

 

Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 

των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του         

ν. 4412/2016. 
 
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 ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
 
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

 

9.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 

συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/161, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το Παράρτηµα Ε’ της παρούσας. 
 

9.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 
 

10.  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. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

  

 

Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει της τιµής 

αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους 

λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρ. 86 του Ν. 4412/2016.  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία:        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
         ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
  ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ (∆11) 
                ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε) 

 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 0102 

- - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Παλαιός Πύργος Πρώην Ανατολικού 

Αερολιμένα) Ελληνικό, ΤΚ 16777,- Αττική 

 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ. Οικονόμου 

- Τηλέφωνο: 210-8916263 

- Ηλ. ταχυδρομείο: d11e@hcaa.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ypa.gr / www.hcaa.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) ΤΟΥ 

ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ) CPV:34962000-8 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ως Α∆ΑΜ της παρούσας 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

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

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆11/Ε/ 

  

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

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ 

 

  

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [Χ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 

 

 

 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

α) [……] 
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

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

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ 

 

δ) [] Ναι [] Όχι [Χ] Άνευ αντικειμένου 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  

Α/Α  63069 ΚΑΙ Α/Α  65142 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι [Χ] Άνευ αντικειμένου 

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

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

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

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

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

εκτέλεση της σύμβασης.  

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

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

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

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι [Χ] Άνευ αντικειμένου 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 

θα αναλάβουν:  

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ 

 

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

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

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 

του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι [Χ] Άνευ αντικειμένου 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxiii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 

ΑΔΑ: 7ΣΠΚ465ΧΘΞ-ΨΒΦ





 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

 Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 

να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΕ ΘΑ ΤΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΥΔ) 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

αναφέρονται
xxxiv

, εκτός εάν : 

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

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xxxv

. 

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

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

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

να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 

περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 

αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

i.  Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iii.  Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

iv.  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

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

που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 

περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται 

οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii.  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix.  Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

x.  Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 

L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 

103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 

αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 

xi.  Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 
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2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii.  Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 

2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 

αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii.  Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv.  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv.  Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi.  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii.  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii.  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix.  Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xx.  Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 

κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων 

που λήφθηκαν.  

xxi.  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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xxiii.  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv.  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv.  . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi.  Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii.  Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxix.  Πρβλ άρθρο 48. 

xxx.   Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi.  Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii.  Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxiii.   Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiv.   Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv.  Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvi.  Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii.  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxviii.  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxix.  Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xl.  Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xli.  Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή 

ο πάροχος υπηρεσιών. 

xlii.  Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για 

την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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xliii.  Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xliv.  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlv.  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi.  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlvii.  Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα Ε΄ των 

Τεχνικών Προδιαγραφών της ∆/ξης, 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 του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.  

2. Στην περίπτωση των Οθονών  απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον τριών (3) 

ετών η οποία θα καλύπτει και τις συνοδεύουσες συσκευές / παρελκόµενα  ξεκινώντας από την 

ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής, όπως καθορίζεται στην ενότητα 6 των 

Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο προµηθευτής υποχρεούται πριν από την αποδέσµευση της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, 

ποσοστού ίσου µε το 3% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα 

καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας πλέον δύο (2) µηνών. 

3. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΕΕ ΄́   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Περιγραφές / 

Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
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Α/Α Συστήµατος: 65344 

Αριθµός ∆ιακήρυξης: ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2018 
 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ    

   Το έγγραφο αυτό περιλαµβάνει τις λειτουργικές και 
τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας µας,  µε σκοπό να 
πραγµατοποιηθεί προµήθεια ανταλλακτικών οθονών, 
ώστε να υπάρξει κάλυψη των υφιστάµενων αλλά και 
των νέων αναγκών, των συστηµάτων απεικόνισης 
δεδοµένων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ) του 
∆ιεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών (∆ΑΑ) «Ελ. Βενιζέλος. 
Συγκεκριµένα για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
∆ΑΑ η προµήθεια θα περιλαµβάνει: 
- ποσότητα οθονών, όπως αναφέρεται στο   
Παράρτηµα Α 
- λοιπό συνοδευτικό εξοπλισµό και εργασίες που 
αποτελούν απαίτηση σύµφωνα µε το κείµενο των 
προδιαγραφών. 
Οι προς προµήθεια Οθόνες θα ενσωµατώνουν 
δυνατότητες και τεχνογνωσία δοκιµασµένες στο χώρο 
της ∆ιαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας  (ΑΤΜ) , 
παρέχοντας συγχρόνως δυνατότητα ρυθµίσεων 
προκειµένου να είναι δυνατή η προσαρµογή τους όπου 
απαιτείται, ώστε να καλυφθούν οι προδιαγραφόµενες 
ιδιαίτερες απαιτήσεις της ΥΠΑ. 

   

2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

   2.1 Γενικές Απαιτήσεις  
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να 
χωρίζονται σε τεχνικό και οικονοµικό µέρος, που θα 
είναι αυτοτελή και ανεξάρτητα µεταξύ τους. Οικονοµικά 
στοιχεία  θα περιέχονται µόνο στο τµήµα της 
οικονοµικής προσφοράς. Σε σφραγισµένο φάκελο θα 
τοποθετηθεί η τεχνική προσφορά και σε ξεχωριστό 
σφραγισµένο φάκελο θα τοποθετηθεί η οικονοµική 
προσφορά. 
Οι απαντήσεις στις στήλες (Απάντηση / Παραποµπή) 
θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ   

   2.2. Οικονοµική Προσφορά 
2.2.1 Η οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει πλήρη, 
σαφή και αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία, ώστε να είναι 
δυνατή η κατακύρωση του διαγωνισµού, χωρίς να 
χρειαστεί να ζητήσει η αρµόδια επιτροπή 
συµπληρωµατικά στοιχεία, που µπορεί να 
χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορά.  
Το συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς βάσει 
του οποίου θα γίνει  η σχετική οικονοµική αξιολόγηση 
και κατακύρωση προκύπτει από την άθροιση των 
παρακάτω οικονοµικών στοιχείων: 
- του συνολικού κόστους των οθονών 
- του συνολικού κόστους όλων των παρελκοµένων των 
οθονών, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους τυχόν 
απαιτούµενων εργασιών. 

ΝΑΙ   

   2.2.2 Θα αναφέρεται η αξία κάθε προσφερόµενης 
συσκευής (οθόνης) συµπεριλαµβανοµένης και αυτής 
των παρελκόµενων ανά συσκευή, παραδοτέας σε χώρο 

ΝΑΙ   
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της ΥΠΑ στο ∆ΑΑ . 

   2.2.3 Θα αναφέρεται το κόστος µονάδος  για ότι 
προσφέρεται σαν option ή επιπλέον δυνατότητες, έστω 
και αν αυτές αναφέρονται σε µηδενικό κόστος. 

ΝΑΙ   

   2.2.4 Στην οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνονται 
µε τιµές µονάδος (άνευ ΦΠΑ) όλα τα είδη που 
απαιτούνται από την παρούσα προδιαγραφή. 

ΝΑΙ   

   2.2.5 Θα περιλαµβάνεται µε τιµές µονάδας, πλήρης 
και αναλυτικός κατάλογος παροχής υπηρεσιών 
επισκευής και αλγόριθµος αναπροσαρµογής των τιµών 
εκκίνησης, σαφής και επεξηγηµένος, για κάθε επόµενο 
έτος από τη λήξη της εγγύησης µε αναφερόµενο το 
χρόνο ικανοποίησης των σχετικών κλήσεων για 
επισκευή. 

ΝΑΙ   

   2.3 Τεχνική Προσφορά 
2.3.1 Η τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει τους 
πίνακες τεχνικής περιγραφής και τα παραρτήµατα της 
παρούσας  τεχνικής προδιαγραφής µε συµπληρωµένες 
τις στήλες απάντησης και παραποµπής για κάθε 
«ΑΠΑΙΤΗΣΗ» η οποία είναι συµπληρωµένη (π.χ. 
εµπεριέχει ΝΑΙ). 
Οι παραποµπές θα είναι πλήρως τεκµηριωµένες, µε 
επεξηγηµατικές απαντήσεις, παρατηρήσεις και 
αναλυτικά σχόλια, καθώς και µε συγκεκριµένη 
παραποµπή στα τεχνικά εγχειρίδια ή σε κείµενο, το 
οποίο µπορεί να επισυναφθεί ως παράρτηµα της 
τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

   2.3.2 Οι απαντήσεις και οι παραποµπές θα είναι 
γραµµένες στην ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ   

   2.3.3 Τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και το 
συναφές έντυπο υλικό που τεκµηριώνουν τα σχόλια της 
στήλης παραποµπών θα είναι στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα. 

ΝΑΙ   

   2.3.4 Θα αναφέρεται ο κατασκευαστής / τύπος / 
µοντέλο των προσφεροµένων συσκευών (οθόνες). 

ΝΑΙ   

   2.3.5 Ότι προσφέρεται σαν πρόσθετη επιλογή 
(option), θα περιγράφεται πλήρως στην τεχνική 
προσφορά και θα αναφέρεται η τιµή του στην 
οικονοµική προσφορά. Ο ανάδοχος µπορεί να 
προτείνει επιπλέον δυνατότητες µε πλήρη περιγραφή 
και κόστος. 

ΝΑΙ   

   2.3.6 Περιλαµβάνεται στην τεχνική προσφορά σε ισχύ 
αντίγραφο «Πιστοποιητικό/α CE»/«∆ήλωση/εις 
Συµµόρφωσης EU» όπου επιβεβαιώνεται η 
συµµόρφωση της προσφερόµενης συσκευής (οθόνη) 
σε, αναλυτικά αναφερόµενες σε αυτό, εφαρµοστέες 
κοινοτικές νοµοθετικές απαιτήσεις και εναρµονισµένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα προκειµένου να φέρει τη σήµανση 
«CE» (CE mark) για χρήση της συσκευής σε 
εργασιακό-επαγγελµατικό περιβάλλον µε ασφαλή και 
ηλεκτροµαγνητικά συµβατό τρόπο. 

ΝΑΙ   

   2.3.7 Περιλαµβάνονται πρόσθετα έγκυρα σε ισχύ, ΝΑΙ   
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πιστοποιητικά της κατασκευάστριας τύπου ISO / 
ισοδύναµων µε συνάφεια µε τα προσφερόµενα είδη της 
προµήθειας και τις δραστηριότητες της 
κατασκευάστριας εταιρίας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα 
συνυπολογίσει µε θετικό τρόπο την ύπαρξη πρόσθετων 
/ ευρύτερης εφαρµογής πιστοποιητικών ποιότητας στο 
όνοµα του αναδόχου. 

   2.3.8 Περιλαµβάνεται κατάσταση όπου φαίνονται οι 
Υπηρεσίες αλλοδαπής και ηµεδαπής, οι οποίες 
χρησιµοποιούν τα προσφερόµενα είδη (οθόνες), µε την 
ηµεροµηνία της σχετικής αγοράς και πληροφορίες 
διεύθυνσης, τηλεφώνων επικοινωνίας, ιστότοπου ή/και 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

ΝΑΙ   

   2.3.9 Περιλαµβάνεται πλήρης κατάλογος των 
απαραίτητων ηλεκτρολογικών - ηλεκτρονικών 
παρελκόµενων / ανά οθόνη (ή οµάδα οθονών) χωρίς 
τιµές µονάδας. Οι τιµές µονάδας του εν λόγω 
καταλόγου θα περιλαµβάνονται στην οικονοµική 
προσφορά. Για κάθε παρελκόµενο θα αναφέρεται η 
περιγραφή χρήσης  του καθώς και τα βασικά 
εφαρµοστέα τεχνικά πρότυπα που το χαρακτηρίζουν. 
Απαιτείται κατ’ελάχιστο κάθε αυτοτελές παρελκόµενο 
να φέρει τη σήµανση CE. 

ΝΑΙ   

   2.3.10 Όπου γίνεται παραποµπή σε πρότυπα, 
αναφορά σε πιστοποιητικά, σήµατα, διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισµένη 
παραγωγή ή προέλευση κ.τ.λ. κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 54, 55 και 56 του ν. 4412/2016 νοούνται και τα 
«ισοδύναµα» . 

ΝΑΙ   

   2.3.11 Περιλαµβάνεται κατάλογος µηχανολογικών 
παρελκόµενων ανά οθόνη χωρίς τιµές µονάδος. Οι 
τιµές µονάδας του εν λόγω καταλόγου θα 
περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά. 

ΝΑΙ   

   2.3.12 Περιλαµβάνεται τυχόν κατάλογος υπόλοιπων 
παρελκόµενων πλην µηχανολογικών-ηλεκτρολογικών-
ηλεκτρονικών ανά οθόνη  (περιλαµβανοµένου των 
στοιχείων λογισµικού) χωρίς τιµές µονάδας. Οι τιµές 
µονάδας του εν λόγω καταλόγου θα περιλαµβάνονται 
στην οικονοµική προσφορά. 

ΝΑΙ   

   2.3.13 Περιγράφεται αναλυτικά η διάρκεια και το είδος 
της απαιτούµενης περιοδικής (µηνιαίας, ετήσιας κτλ) 
προληπτικής συντήρησης της οθόνης για απρόσκοπτη 
24 ωρη λειτουργία της. 

ΝΑΙ   

   2.4 Αξιολόγηση Προσφορών 
2.4.1 Η Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από 
τους διαγωνιζόµενους, κατά την περίοδο αξιολόγησης 
των προσφορών, την επίδειξη του προσφερόµενου 
είδους ή ισοδύναµου αυτού, σε πλήρη λειτουργία 
προκειµένου να διαπιστώσει τα ακριβή τεχνικά 
χαρακτηριστικά, την λειτουργικότητα και τις επιδόσεις 
αυτής. 
Ο ∆ιαγωνιζόµενος υποχρεούται ν’ ανταποκριθεί και να 
διευκολύνει την Επιτροπή στο έργο της. 

ΝΑΙ   

   2.4.2 Προσφορές που παρέχουν ελλιπείς ΝΑΙ   
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πληροφορίες και που δεν περιγράφουν µε σαφήνεια τις 
ικανότητες, πλεονεκτήµατα ή αποκλίσεις του 
προσφερόµενου είδους σε σχέση µε τις παρούσες 
προδιαγραφές, θα θεωρηθούν ως ανεπαρκείς από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης και θα αποκλείονται, κατά την 
κρίση της, από τον παρόντα διαγωνισµό. 

3.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ    

   3.1  Σχεδιαστικές απαιτήσεις  
Η µελέτη και η κατασκευή των προς προµήθεια 
οθονών, θα είναι πρόσφατες και θα βασίζονται στις 
πλέον σύγχρονες τεχνολογικές αντιλήψεις, τις σχετικές 
µε την κατασκευή των συσκευών αυτών ώστε να 
διασφαλίζεται η υψηλή αξιοπιστία, ανθεκτικότητα, 
ευκολία αναβάθµισης και κυρίως ο υψηλός βαθµός 
διαθεσιµότητας και η καταλληλότητα χρήσης των 
οθονών για σκοπούς απεικόνισης δεδοµένων εναέριας 
κυκλοφορίας σε εργασιακό-επαγγελµατικό περιβάλλον 
Ε.Ε.Κ. 

ΝΑΙ   

   3.2 Θα αναφέρεται ευκρινώς πάνω στην οθόνη ο 
κατασκευαστής και το ακριβές µοντέλο της. 

ΝΑΙ   

   3.3 Επίπεδη οθόνη TFT-LCD, µε δυνατότητα 
στήριξης σε panel (panel mount), µε διαγώνιο από 19’’ 
ως  22’’ και  προστατευτική αντιθαµβωτική επίστρωση 
από γυαλί (antiglare protection glass) µπροστά από την 
επιφάνεια απεικόνισης. 

ΝΑΙ   

   3.4 Τύπος οπίσθιου φωτισµού (Back Light) LED ΝΑΙ   

   3.5 Υποστηριζόµενη Ανάλυση (pixels) 1600 x 1200 ή 
υψηλότερη 

ΝΑΙ   

   3.6 Πλήθος χρωµάτων Οθόνης: 16.7 Millions ή 
περισσότερα 

ΝΑΙ   

   3.7 Γωνία θέασης (Viewing angle) Οθόνης : 
Οριζοντίως και καθέτως τουλάχιστον 170 µοίρες 

ΝΑΙ   

   3.8 Τυπική Αντίθεση χρώµατος (Contrast) Οθόνης 
τουλάχιστον 1000:1 

ΝΑΙ   

   3.9 Μέγεθος Κουκίδας (Pixel Pitch): µέχρι 
0.29x0.29mm. ΝΑΙ   

   3.10 Φωτεινότητα Οθόνης (Brightness): Ρυθµιζόµενη 
φωτεινότητα στο µέγιστο τουλάχιστον  520cd/m2.  
Ο κατασκευαστής θα αναφέρει το µέγεθος της 
φωτεινότητας χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προστατευτική αντιθαµβωτική επίστρωση της βασικής 
επιφάνειας απεικόνισης της οθόνης. 

ΝΑΙ   

   3.11 Τυπικός Χρόνος Απόκρισης (typical Response 
Time) µικρότερος από 25 ms. 

ΝΑΙ   

   3.12 Ακροδέκτες Σηµάτων Εισόδου: 
- Αναλογική Είσοδος: VGA (15pin) ή BNC ή DVI-A ή 
DVI-I 
- Ψηφιακή Είσοδος: DVI-I ή DP (Display port) 

ΝΑΙ   
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   3.13 Η οθόνη θα πρέπει να δέχεται και Ψηφιακό και 
Αναλογικό Σήµα Video και να το απεικονίζει, αναλόγως 
της επιλεγόµενης προς απεικόνιση εισόδου της. 

ΝΑΙ   

   3.14 Η Αναλογική Είσοδος της οθόνης θα συνδεθεί σε 
VGA D-sub 15 connector. 
Η Ψηφιακή Είσοδος της οθόνης θα συνδεθεί σε  DVI-I ή 
σε Display Port connector. 
Ο ανάδοχος θα προτείνει (και θα συµπεριλάβει στην 
προσφορά του) τον κατάλληλο τύπο καλωδίων ή/και 
adaptors προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι 
συνδέσεις ανά οθόνη. Η απαιτούµενη ποσότητα 
φαίνεται στο Παράρτηµα Α. 

ΝΑΙ   

   3.15 Τροφοδοσία 200 ως 240 V AC (Plug Type E) 
Συχνότητα 50/60ΗΖ. 

ΝΑΙ   

   3.16 Κατανάλωση οθόνης µε τη φωτεινότητα στο 
µέγιστο µικρότερη από 90 W. 

ΝΑΙ   

   3.17 Συνθήκες λειτουργίας Οθόνης: θερµοκρασία 0-
40°C, υγρασία τουλάχιστον έως 80%. 

ΝΑΙ   

   3.18 Το προσφερόµενο µοντέλο οθόνης πρέπει να 
βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη 
χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς. ∆εν πρέπει 
να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή 
κατάσταση ?End-οf-Life?. 

ΝΑΙ   

   3.19 H Οθόνη θα διαθέτει ενσωµατωµένο 
πληκτρολόγιο µέσω του οποίου θα δίνεται στο χρήστη 
η δυνατότητα να ρυθµίσει βασικές παραµέτρους 
εικόνας όπως: φωτεινότητα, αντίθεση, κατακόρυφη και 
οριζόντια µετατόπιση εικόνας, φάση και συχνότητα 
σήµατος εισόδου, ένταση οπίσθιου φωτισµού. 

ΝΑΙ   

   3.20 Θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής από το 
ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο της οθόνης, ποια από τις 
εισόδους του σήµατος video θα απεικονίζεται κάθε 
φορά 

ΝΑΙ   

   3.21 Σε περίπτωση που το ενσωµατωµένο 
πληκτρολόγιο της οθόνης δεν είναι άµεσα προσβάσιµο 
από τον χρήστη (ΕΕΚ) θα υπάρχει δυνατότητα 
σύνδεσης εξωτερικού πληκτρολογίου µέσω του οποίου 
ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στον κατάλογο 
ρυθµίσεων και στην επιλογή πηγής σήµατος video της 
οθόνης. Κάθε εξωτερικό πληκτρολόγιο µπορεί να 
ρυθµίζει είτε µία ή περισσότερες οθόνες (οµάδα 
οθονών). 

ΝΑΙ   

   3.22 Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης εξωτερικού 
πληκτρολογίου, αυτό θα συνοδεύεται από όλα τα 
απαραίτητα υλικά προκειµένου να είναι πλήρως 
λειτουργικό (π.χ. τροφοδοτικό, καλώδια σύνδεσης µε 
οθόνη). 

ΝΑΙ   

   3.23 Απαιτείται κάθε προσφερόµενο είδος 
(οθόνες/παρελκόµενα/ανταλλακτικά) της προµήθειας να 
είναι συσκευασµένο κατάλληλα προκειµένου να 
διατηρείται για πολυετή διάρκεια αποθήκευσης σε 
συνθήκες  θερµοκρασίας 0-50°C και υγρασίας έως 

ΝΑΙ   
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80%. Ειδικά για τις οθόνες και τα ηλεκτρονικά 
παρελκόµενα της απαιτείται η χρήση αντικραδασµικής 
συσκευασίας . 

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    

   4.1 Ο ανάδοχος µπορεί ύστερα από συνεννόηση µε 
την ΥΠΑ να επισκεφθεί τους χώρους του ΠΕΑ στο 
∆ΑΑ, για µελέτη των χώρων εγκατάστασης (site survey) 
έτσι ώστε να έχει µια πιο σαφή εικόνα των εργασιών και 
των παρελκόµενων που θα χρειαστούν για την άρτια 
εγκατάσταση και λειτουργία των υπό προµήθεια 
οθονών. 

ΝΑΙ   

   4.2  Οι οθόνες (ως τύπου panel mount) θα 
συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα παρελκόµενα 
προκειµένου να µπορούν να εγκατασταθούν και να 
λειτουργήσουν στο χώρο του ΠΕΑ του ∆ΑΑ µε όσο το 
δυνατόν τις ελάχιστες τροποποιήσεις των υφιστάµενων 
υποδοµών εγκατάστασης και προκειµένου να 
επιτυγχάνεται το µέγιστο των επιδόσεων και της 
λειτουργικότητας τους. 

ΝΑΙ   

   4.3 Ο ανάδοχος θα αναλάβει την απεγκατάσταση των 
υφισταµένων οθονών.  Στην θέση αυτών θα 
εγκαταστήσει τις καινούργιες οθόνες τις οποίες οφείλει 
να προσαρµόσει και να στηρίξει στα ξύλινα πλαίσια µε 
όσο το δυνατόν τις λιγότερες µηχανολογικές 
παρεµβάσεις (Παράρτηµα Β). Επίσης θα τροφοδοτήσει 
µε ρεύµα και θα διασυνδέσει τις οθόνες και µε τις 2 
ανεξάρτητες πηγές σήµατος εφόσον υφίστανται. 

ΝΑΙ   

   4.4  Κατά την εγκατάσταση και διασύνδεση των 
καλωδιώσεων θα πρέπει να ακολουθηθούν όλοι οι 
ισχύοντες κανονισµοί ασφαλείας που αφορούν την 
συγκεκριµένη εργασία όπως για παράδειγµα το 
πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 (στήριξη καλωδίων µε 
δεµατικά, διαχωρισµός ισχυρών/ασθενών ρευµάτων, 
ακολούθηση υπαρχόντων σχαρών οδευσης καλωδίων, 
σύνδεση µεταλλικών µερών στην γείωση ασφαλείας 
όπου προβλέπεται από τον κατασκευαστή, κ.τ.λ). 

ΝΑΙ   

   4.5 Σε ότι αφορά τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά - 
ηλεκτρονικά παρελκόµενα ανά οθόνη, αυτά θα 
περιλαµβάνουν  κατάλληλες καλωδιώσεις ελάχιστου 
µήκους 1,5 µέτρα για κάθε οθόνη: 
- καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας Plug Type E (προς 
την πλευρά του ρευµατολήπτη). 
- εύκαµπτες καλωδιώσεις σήµατος, για τους σκοπούς 
διασύνδεσης των διαθέσιµων Video Interface Ι/Οs των 
οθονών από τις δυο ανεξάρτητες πηγές σήµατος. 
Απαιτήσεις : CE Mark (EU) - EMI/EMC shielded, 
industrial grade or better cables/connectors. 
- Καλώδια διασύνδεσης µε εξωτερικό πληκτρολόγιο 
ρυθµίσεων οθόνης σε περίπτωση που απαιτηθεί τέτοιο. 

ΝΑΙ   

   4.6 Σε ότι αφορά τα µηχανολογικά παρελκόµενα 
απαιτείται η προσαρµογή τους προκειµένου να υπάρχει 
η δυνατότητα εγκατάστασης κάθε οθόνης στον τεχνικό 
και επιχειρησιακό χώρο του ΠΕΑ στο ∆ΑΑ.  
Ειδικότερα, απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα 
σταθερής εγκατάστασης της οθόνης µε κατάλληλη 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 7ΣΠΚ465ΧΘΞ-ΨΒΦ





 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
στερέωση της: 
- σε ξύλινο πλαίσιο ως τύπου panel mount. Οι 
διαστάσεις του πλαισίου αναφέρονται στο παράρτηµα Β 
- σε επίπεδη οριζόντια επιφάνεια (για χρήση της ως 
Desktop για σκοπούς δοκιµής και ελέγχου) µε τη χρήση 
κατάλληλης βάσης. Η βάση θα πρέπει να διευκολύνει 
τη πρόσβαση και διασύνδεση των όποιων 
καλωδιώσεων στο πίσω µέρος της οθόνης. 
Απαιτείται να συµπεριλαµβάνονται στα υπό προµήθεια 
είδη τα απαραίτητα εξαρτήµατα / παρελκόµενα  για 
κάθε περίπτωση εγκατάστασης τύπου Panel  Mount ή 
Desktop καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα οδηγιών 
συναρµολόγησης /εγκατάστασης  για κάθε παραπάνω 
περίπτωση. Οι ποσότητες των εν λόγω ειδών 
αναφέρονται στο Παράρτηµα Α. 

   4.7  Όλες οι εργασίες εγκατάστασης του ανάδοχου θα 
γίνουν µε υπόδειξη και επίβλεψη ΗΜΑΕΚ της ΥΠΑ. 

ΝΑΙ   

   4.8 Οι διαδικασίες απεγκατάστασης και εγκατάστασης 
των οθονών όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και τους 
χρόνους εργασιών θα γίνει σε συνεννόηση µε τους 
ΗΜΑΕΚ και ΕΕΚ. 

ΝΑΙ   

   4.9 Τυχόν επιπλέον παρελκόµενα (π.χ. εξωτερικό 
πληκτρολόγιο) που απαιτούνται για πρόσβαση στον 
κατάλογο ρυθµίσεων και παραµετροποίησης των 
οθονών θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο σε χώρο 
εµπρός της οθόνης και θα διασυνδεθούν µε την/τις 
οθόνη/ες και τα απαραίτητα προς λειτουργία 
συνοδευτικά τους εξαρτήµατα (π.χ. τροφοδοτικό). 

ΝΑΙ   

   4.10 Οι προσφερόµενες συσκευές / παρελκόµενα θα 
είναι καινούργια και αχρησιµοποίητα,  ενώ δεν θα 
παρουσιάζουν οπτικά εµφανείς κατασκευαστικές 
ατέλειες οι οποίες δυνητικά µπορούν να επηρεάσουν τη 
δυνατότητα ασφαλούς και αξιόπιστης εγκατάστασης και 
αποδοτικής λειτουργίας των οθονών για τη 
προδιαγεγραµµένη χρήση τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να  αναλάβει 
κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες αδαπάνως για την 
υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    

   5.1 Παρελκόµενα. Τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά / 
ηλεκτρονικά παρελκόµενα ανά οθόνη  για την θέση της 
σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση στο χώρο του ∆ΑΑ, 
αποτελούν µέρος των παραδοτέων ειδών της 
προµήθειας και συνοδεύουν κάθε µια οθόνη ή 
περισσότερες (π.χ. πληκτρολόγιο για υποοµάδα 
οθονών). 

ΝΑΙ   

   5.2 Τα απαραίτητα µηχανολογικά  παρελκόµενα ανά 
οθόνη  για την θέση της σε τεχνική-επιχειρησιακή 
εκµετάλλευση στο χώρο του ΠΕΑ στο ∆ΑΑ, αποτελούν 
µέρος των παραδοτέων ειδών της προµήθειας και 
συνοδεύουν κάθε µια οθόνη. Αποτελούνται από σύνολα 
(σετ) µηχανολογικών παρελκόµενων ανά οθόνη όπως 
αναφέρεται στο παράρτηµα Α. 

ΝΑΙ   

   5.3 Τα υπόλοιπα παρελκόµενα ανά οθόνη πλην παρ. ΝΑΙ   
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5.1 & 5.2 (αν υπάρχουν) για την θέση της σε τεχνική-
επιχειρησιακή εκµετάλλευση στο χώρο του ∆ΑΑ, 
αποτελούν µέρος των παραδοτέων ειδών της 
προµήθειας και συνοδεύουν κάθε µια οθόνη. 

6 ΕΓΓΥΗΣΗ    

   6.1 Οι οθόνες  θα συνοδεύονται από εγγύηση οµαλής 
λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών η  οποία θα 
καλύπτει και τις συνοδεύουσες συσκευές/παρελκόµενα, 
και θα αρχίζει µετά την οριστική παραλαβή τους 
(ποσοτική - ποιοτική). 

ΝΑΙ   

   6.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη 
επιβάρυνση της υπηρεσίας, για την άρση κάθε 
ανωµαλίας που θα προκύψει στα προς προµήθεια είδη, 
στον ανωτέρω χρόνο εγγύησης, λόγω κατασκευαστικής 
ατέλειας ή βλάβης οποιουδήποτε εξαρτήµατος ή 
ανταλλακτικού  ή αναλώσιµου. 

ΝΑΙ   

   6.3 Κατά την διάρκεια της εγγύησης,  το κόστος 
επισκευής των υπό προµήθεια ειδών, 
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους αποστολής τους 
από και προς τις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ (∆ΑΑ) , θα 
αναλαµβάνεται εξ’ ολοκλήρου από τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

   6.4 Κατά την διάρκεια της εγγύησης η αποκατάσταση 
οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας εµφανισθεί θα 
γίνεται από τον ανάδοχο µέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα, µικρότερο των τριάντα (30) ηµερών, από τη 
σχετική ανακοίνωση της βλάβης από την ΥΠΑ προς τον 
ανάδοχο. (Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης 
Βλάβης/∆υσλειτουργίας  µικρότερος των  τριάντα (30) 
ηµερών). Σε περίπτωση υπέρβασης των σαράντα (40) 
ηµερών, θα αντικαθίσταται η υπό επισκευή οθόνη µε 
ανταλλακτική της που θα παρέχει ο ανάδοχος, έως το 
πέρας της παράδοσης της επισκευασµένης οθόνης. 

ΝΑΙ   

7. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ    

   7.1  Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 
Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν και θα 
εγκατασταθούν στο κτίριο 32 του ∆ΑΑ και θα 
αντικαταστήσουν στο ίδιο κτήριο, το µεγαλύτερο µέρος 
από τις υπάρχουσες οθόνες. Κάποιες οθόνες ενδέχεται 
να τοποθετηθούν σε αποθηκευτικούς χώρους της ΥΠΑ 
στο ίδιο κτήριο. Ο ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό 
χρονοδιάγραµµα παράδοσης. 

ΝΑΙ   

   7.2  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προµηθευτεί 
µέρος,  το σύνολο ή και µεγαλύτερο τµήµα από τις 
διακηρυχθείσες για προµήθεια ποσότητες, στο πλαίσιο 
του προϋπολογισµού της προµήθειας, όπως 
προβλέπεται από τον Κανονισµό Προµηθειών του 
∆ηµοσίου. 

ΝΑΙ   

   7.3  Χρονοδιάγραµµα Έργου και Προµήθειας 
7.3.1 Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των υπό 
προµήθεια ειδών από τον ανάδοχο, δεν θα υπερβαίνει 
τους πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 

ΝΑΙ   
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   7.3.2 Μέσα σε 4 εβδοµάδες από την παράδοση των 
υπό προµήθεια ειδών, ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει 
ολοκληρώσει την απεγκατάσταση των υφισταµένων 
οθονών και την εγκατάσταση των υπό προµήθεια 
οθονών, µαζί µε τα παρελκόµενά τους.  Σε αυτό το 
διάστηµα θα υπάρξει ολοκλήρωση των 
προβλεπόµενων ελέγχων στους χώρους εγκατάστασης 
. 

ΝΑΙ   

8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ    

   8.1 Η οριστική ποσοτική -  ποιοτική παραλαβή των 
υπό προµήθεια ειδών, θα πραγµατοποιηθεί από 
επιτροπή παραλαβής της ΥΠΑ εντός δύο (2) µηνών 
από την ηµεροµηνία παράδοσης του τελευταίου 
χρονικά προς προµήθεια είδους. 

ΝΑΙ   

   8.2Έλεγχοι Παραλαβής Συστήµατος σε Λειτουργία 
 Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των υπό 
προµήθεια ειδών και κατά την διάρκεια της ποιοτικής 
παραλαβής, θα τεθούν σε δοκιµαστική λειτουργία οι εν 
λόγω οθόνες και θα πραγµατοποιηθούν έλεγχοι από 
τον ανάδοχο, παρουσία της επιτροπής παραλαβής της 
ΥΠΑ, προκειµένου να επιδειχθεί η λειτουργία και η 
συµµόρφωση των οθονών µε τις απαιτήσεις της 
παρούσας προδιαγραφής. 

ΝΑΙ   

   8.3 Οποιαδήποτε απόκλιση από τις απαιτήσεις της 
παρούσας προδιαγραφής θα αποτελέσει αντικείµενο 
άµεσων διορθωτικών ενεργειών από τον ανάδοχο 
προκειµένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η παραλαβή 
της προµήθειας. Σε µια τέτοια περίπτωση ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αναλάβει κατάλληλες διορθωτικές 
ενέργειες αδαπάνως για την υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

   8.4 Κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, είναι 
δυνατό να γίνουν και επιπρόσθετοι έλεγχοι, 
προκειµένου να διαπιστωθεί επακριβώς, η συµφωνία 
των προσφεροµένων συσκευών µε τους τεχνικούς 
όρους της προδιαγραφής. 

ΝΑΙ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

   Οι Οικονοµικές προσφορές θα υποβληθούν σε µορφή 
PDF σύµφωνα µε το συνηµµένο στην κεφαλίδα του 
διαγωνισµού υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 

-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ……………………… υπέρ της εταιρείας ………………………… ∆/νση ……………, µε 

Α.Φ.Μ. ……..………………, για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της 

……………………………… για την προµήθεια ………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 

…………………... διακήρυξη. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 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. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί µας καµία ισχύ. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  

ΑΔΑ: 7ΣΠΚ465ΧΘΞ-ΨΒΦ





 

 

ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ………………………………………στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ 

της εταιρείας ………………….… ∆/νση ……………….., µε Α.Φ.Μ. ……………… για την καλή 

εκτέλεση από αυτήν των όρων της ………………….. (αριθµός και τίτλος) Σύµβασης που θα υπογράψει 
µαζί σας για την προµήθεια ………………………………… (αρ. απόφασης κατακύρωσης 

……………) και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας………………… 

ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 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. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί µας καµία ισχύ. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος δύο (2) µήνες πλέον του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 

όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΣΠΚ465ΧΘΞ-ΨΒΦ





 

 

ΙΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                             ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ………………………    

ΕΥΡΩ   …………. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ……………… (και ολογράφως) ………….……….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας …………………….., ∆\νση…………………………, µε Α.Φ.Μ. 

…………………………, για τη λήψη προκαταβολής ίσης µε το ..…… %, της συµβατικής αξίας προ 

ΦΠΑ ……………. ΕΥΡΩ της ………………….. (αριθµός και τίτλος) Σύµβασης, που υπέγραψε µαζί 
σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια …..…………………….. (αρ. απόφασης κατακύρωσης 

…………), πλέον τόκων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 72, παρ. δ του Ν. 4412/16.  

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε 

(5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου. 

 

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. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΙV. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                     Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ …………………… στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας 

………………………………, ∆/νση …………………………, µε ΑΦΜ ………………………, για την 

καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της µε αριθµό …………….. Σύµβασης που 

υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προµήθεια …………………… (αρ. απόφασης 

κατακύρωσης ………….) και το οποίο ποσό καλύπτει το 3% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας εκ 

…………… ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 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. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι ………………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας 

καµία ισχύ. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον δύο (2) µήνες του χρόνου εγγύησης καλής 

λειτουργίας της Σύµβασης, όπως σχετικά αναφέρεται στο Παράρτηµα ∆’ της ∆ιακήρυξης.  

 

ΑΔΑ: 7ΣΠΚ465ΧΘΞ-ΨΒΦ





 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΖΖ ΄́   

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΔΑ: 7ΣΠΚ465ΧΘΞ-ΨΒΦ





 

                                      
                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

            ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                        

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

       ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

                          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                

  

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ   ΝΝ
οο
  …… …… …… …… // 22 00 11 88   

  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ……………………………………………………………….. 

  

 

Στο Ελληνικό σήµερα την ………………………, ηµέρα ……………………, του έτους 2018 

στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Βασ. Γεωργίου 1, Ελληνικό, οι 
υπογεγραµµένοι, αφενός, ο ∆ιοικητής, κ. …………………………… που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά 

του αυτή, µε βάσει τις κείµενες διατάξεις, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και αφετέρου η εταιρεία 

………………………… νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κ. .…………………… συµφώνησαν και 
συναπεδέχθησαν τα εξής : 

 

Ύστερα από διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού σε ευρώ (∆ιακήρυξη Αρ. 

29/2018) για την προµήθεια……………………………………………………………………………….. 

κατακυρώθηκε η ανωτέρω προµήθεια στην εταιρεία «…………………………» σύµφωνα µε την υπ’ 

αρ. ∆11/Ε/……….…… απόφαση. 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : ∆Ο∆/47341/12864/Φ.Αν./28-06-2018 

Αριθµός Καταχώρησης : 58642 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής 

 
Κατόπιν τούτου ο κος ……………………… µε την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στην 

εταιρεία «…………………….….», που στο εξής θα ονοµάζεται στην παρούσα σύµβαση 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ», την υπόψη προµήθεια που αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 την οποία αυτή 

αναλαµβάνει µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο    

     ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙ∆ΟΣ - ΑΞΙΑ 
 

Η ποσότητα, τα είδη και η τιµή της προµήθειας ορίζονται ως κάτωθι: 

Είδος Ποσότητα Τιµή ανά µονάδα Σύνολο 

  
 

€ …………..… 

 

€ …….……… 

  
Πλέον Φ.Π.Α. 24%:  

  

  Σύνολο µε Φ.Π.Α.  

  Μείον κρατήσεις 

ΕΑ∆ΗΣΥ (0,06216 %) : 
   

  Μείον κρατήσεις 

∆ηµοσίου (0,02072 %) : 
 

  Μείον κρατήσεις 

Α.Ε.Π.Π. 

(0,06216 %) : 

 

  Σύνολο στον δικαιούχο :  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Το τεχνικό µέρος της Σύµβασης αποτελούν οι τεχνικές προδιαγραφές σε συνδυασµό µε την 

προσφορά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ και ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  …… είναι αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
 

 
Οι οθόνες θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στο κτίριο 32 του ∆ΑΑ και θα αντικαταστήσουν στο 

ίδιο κτήριο, το µεγαλύτερο µέρος από τις υπάρχουσες οθόνες. Κάποιες οθόνες ενδέχεται να 

τοποθετηθούν σε αποθηκευτικούς χώρους της ΥΠΑ στο ίδιο κτήριο, σύµφωνα µε την ενότητα 4 και 7 

των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτηµα Ε).  

Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου του υπό προµήθεια είδους από τον ανάδοχο, δεν θα υπερβαίνει τους 

πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 7.3 των 

Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτηµα Ε). 

Η οριστική ποσοτική – ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, θα πραγµατοποιηθεί από 

επιτροπή παραλαβής της ΥΠΑ εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης του τελευταίου 

χρονικά προς προµήθεια είδους,  σύµφωνα µε την ενότητα 8 των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτηµα 

Ε). 

 

 ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ 

 

Η πληρωµή της αξίας των ειδών όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 1
ο
, θα γίνει µε την έκδοση 

χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ σε βάρος των πιστώσεων του 

τακτικού προϋπολογισµού ΥΠΑ έτους 2018, µετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική παραλαβή του 

υλικού, βάσει του σχετικού πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής της 

αρµόδιας επιτροπής ΥΠΑ (ή σύµφωνα µε τους όρους πληρωµής της Προσφοράς όπως προβλέπεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 1.2.2.2.1 της ∆ιακήρυξης). 
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Για την πληρωµή του αναδόχου, πέραν του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής : 
 
• Σχετικό παραστατικό διακίνησης αγαθών. 

• Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη. 

• Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν. 

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα της παράδοσης. 

• Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα της παράδοσης. 

• Τον αριθµό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιµο της πληρωµής, 
πιστοποιούµενος είτε µε φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε µε έγγραφο της Τράπεζας. 

• Κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ηµέρα της παράδοσης. 

 

Η προµήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις και φόρους : 

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (αρ. 4 του                   

Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Ποσοστό 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016)  

γ) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016).  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
δ) Ποσοστό 4% για υλικά σαν προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (Ν. 2198/94 άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/22-

03-1994). 

 

(Σε περίπτωση λήψης προκαταβολής θα διαµορφωθεί σχετικό κείµενο). 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

παρούσα Σύµβαση η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ κατέθεσε την υπ’ αρ. …………………..…………… 

εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ………………………………. ποσού …………………………, 

ηµ/νίας……………….……. που αντιπροσωπεύει το 5% της αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ. 

 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στην προµηθεύτρια µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση 

των όρων της παρούσας Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 
Οι οθόνες  θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών η  

οποία θα καλύπτει και τις συνοδεύουσες συσκευές/παρελκόµενα, και θα αρχίζει µετά την οριστική 

παραλαβή τους (ποσοτική - ποιοτική). όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.1 των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Ο προµηθευτής υποχρεούται πριν από την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας, 

ποσοστού ίσου µε το 3% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει 
όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας πλέον δύο (2) µηνών 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

Ως προς τα λοιπά θέµατα της παρούσας προµήθειας ισχύουν τα αναφερόµενα στην µε αρ. 

∆11/Ε/…………………..… απόφαση κατακύρωσης της οποίας η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ έλαβε γνώση και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και στην υπ’ αρ. 29/2018 ∆ιακήρυξη σε συνδυασµό µε την προσφορά της 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ. 
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Η Σύµβαση αυτή αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους 

συµβαλλόµενους σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα. 

 

Από τα τρία πρωτότυπα της Σύµβασης, τα δύο κατατέθηκαν στο αρµόδιο τµήµα της ΥΠΑ, το  

άλλο έλαβε η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ. 

 

        ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

 

 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

            
                ΓΙΑ ΤΗΝ  

        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΘΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιµή µονάδος άνευ ΦΠΑ 

Οθόνες απεικόνισης Ελέγχου 

Εναέριας Κυκλοφορίας του ∆ιεθνή 

Αερολιµένα Αθηνών 

 

Τεµάχια 30 
 

Σετ Ηλεκτρολογικά /Ηλεκτρονικά 

Παρελκόµενα (περιλαµβάνει 
καλώδιο τροφοδοσίας οθόνης 

διασύνδεσης µε VGA D-sub15 και 
DVI-1 

Τεµάχια 30   

Καλώδια για σύνθεση οθόνης µε 

Display Port 
Τεµάχια 15 

 

Εξωτερικά πληκτρολόγια χειρισµού 

οθονών µαζί µε συνοδευτικά 

τροφοδοτικά (σε περίπτωση που 

απαιτηθεί) 

Τεµάχια 

30 σε περίπτωση 

που ένα 

πληκτρολόγιο 

ελέγχει 1 οθόνη 

 11 σε περίπτωση 

που ένα 

πληκτρολόγιο 

µπορεί να ελέγξει 
>3 οθόνες 

Σετ Μηχανολογικά Παρελκόµενα 

Στερέωσης (για χρήση Panel Mount) 
Τεµάχια 30 

 

Σετ Μηχανολογικά Παρελκόµενα 

Στερέωσης (για χρήση Οθόνης ως 

Desktop) 

Τεµάχια 15 
 

Σετ υπόλοιπων παρελκόµενων πλην  

των προηγούµενων περιπτώσεων  
Τεµάχια 30 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ € 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ € (ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
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