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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΑΥΓΕΙΑ - ΚΗΜΔΗΣ 
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2017 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους                 
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ 
λεπτών  (#74.399,28€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (59.999,42€ μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια μηχανογραφικού και λοιπού 
εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»  

 Ο                                                                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/Α.Ε.Α. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
1.2. Του Ν.2690/1999 (Α’-45), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας & άλλες διατάξεις». 
1.3. Του Ν. 2800/2000 ‘’Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α -41), όπως ισχύουν. 
1.4. Του Ν.2859/2000, άρθρο 27 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’(Α -248), όπως ισχύουν. 
1.5. Του Ν. 3861/2010 (Α΄-112) «Ενίσχυση Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων 

Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4210/2013 και ισχύει. 

1.6. Των άρθρων 21 και 21α του ν.2362/95, “Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.’’ (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 (Α.141) “Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Ευθύνης” καθώς και του Ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών 
υπηρεσιών κ.λπ.» και του Ν. 4270/2014 (Α.143) “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας”. 

1.7. Του Ν.2286/1995 “Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν”. 

1.8. Το άρθρο 3 του Ν. 3938/2011(Α’-61) «Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.9. Του αρ. 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 
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1.10. Του Ν.4223/2013 (Α.287) άρθρ. 28,  και αρ.4 Οδηγίας 2011/7- Υποπαράγραφος Ζ5_Συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών. 

1.11. Του Ν.4249/14 (Α’-73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως & 
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 231 του Ν.4281/2014 και 
ισχύει. 

1.12.  Του αρ. 9 του Ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Τροποποίηση του Ν. 
4251/2014 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και 
του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους 
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια του κράτους – μέλους και 
σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε 
κράτος – μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών 
με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις.» 

1.13. Του αρ. 5 του Ν. 4354/2015 (Α’ - 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

1.14. Του Ν.4320/2015 (Α-29) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

1.15. Του Ν.4337/2015 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων 

1.16. Του Ν. 4389/2016 (Α’ - 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 

1.17.  Του Ν. 4412/2016 (Α’ - 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

1.18. Του Π.Δ. 14/2001 (Α’-12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν. 
1.19. Του Π.Δ.184/2009 (Α’-213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 

του.» 
1.20. Του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες» (Ά-194). 
1.21. Του Π.Δ.85/2012 (Α’-141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά  και κατάργηση Υπηρεσιών» 
1.22. Του Π.Δ. 178/2014 (Α’-73) περί «Αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 

και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξεως & Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως 
& Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, 

1.23. Του άρθρου 1 «Σύσταση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» του Π.Δ. 24/27-01-2015. 
1.24. Της υπ’ αριθ. 8000/20/45/119 – δ’ από 07/09/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διάρθρωση της 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.)» Υπουργείο Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ’ του Ν. 4332/2015. 

1.25. Της υπ’ αριθ. 134453 από 28/12/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε. (Τροποποίηση και Αντικατάσταση της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» 

1.26. Της υπ’ αριθ. 141447 από 29/12/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων 
Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β’ 4319/ 30-12-2016) 

1.27. Της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 24/12/2015 Απόφασης περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα 
υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2884) 

1.28. Της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/284 – β’ από 01/11/2016 Απόφασης περί “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
ΓΔΟΕΣ/1/2/225/ 24-12-2015 απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
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Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα (Β’ 2884)» 
(Β’ - 3527) 

1.29. Της υπ’ αριθ. 158/2016 από 16/11/2016 Απόφασης «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω 
των ορίων των οδηγιών”» (Β’ 3698) 

1.30. Της υπ’ αριθ. 7004/5/18 από 21/04/2017 Απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας περί «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 1355) 

 

2. Την υπ’ αριθ. ISF – Β/5 – κη’ από 06/02/2017 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 8/2016), για υποβολή 
προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της περιόδου 2014 – 
2020, με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις» 
(Α.Δ.Α.: ΩΟΗΞ465ΧΘ7-ΨΤΝ) 

3. Το υπ’ αριθ. 8000/20/18/12 – 279119 από 08/05/2017 Αίτημα Χρηματοδότησης, στο Εθνικό Πρόγραμμα του 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στην Ειδική Δράση «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για 
τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις» (Α.Δ.Α.Μ.:  17REQ001883041) 

4. Την υπ’ αριθ.ISF – Β/5 – ξζ’ από 22/05/2017 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης, με θέμα: Χρηματοδότηση της 
Δράσης «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις» με Κωδικό 
ΟΠΣ 1779/5005255 από το Εθνικό Πρόγραμμα του «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και 
θεωρήσεις της περιόδου 2014 -2020» (Α.Δ.Α.: ΩΡ18465ΧΘ7-7Θ5)  

5. Την υπ’ αριθ. ISF – B/5 – ξθ’ από 01/06/2017 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας για τον τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις» (Α.Δ.Α.: 7ΧΚΓ465ΧΘ7-ΗΣΤ) 

6. Την υπ’ αριθ. 1134 από 13/07/2017 (αρ.πρ. 78742) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, περί έγκρισης της ένταξης/ τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2017, 
στην ΣΑΕ 050/02, έργων, συμπεριλαμβανομένου του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΝΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ» (Α.Δ.Α: 7ΔΔ6465ΧΙ8-ΟΗΝ)  

7. Το υπ’ αριθ. 8000/20/18/12 – 279257 από 02/09/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. 
(Α.Δ.Α.Μ.:17REQ001889103). 

8. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2  - 279259 από 05/08/2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ 
Α.Ε.Α. με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων Διεύθυνσής Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. για τη διενέργεια δημόσιας 
κλήρωσης προς συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού» (Α.Δ.Α.:6ΑΣ7465ΧΘ7-ΕΓΓ). 

9. Το από 06/09/2017 Πρακτικό Κλήρωσης. 
10. Την  υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279263 από 06/09/2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ 

Α.Ε.Α. (Α.Δ.Α.:  6ΖΙ9465ΧΘ7-Ω1Χ) 
11. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279264 από 15/09/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 

Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. με θέμα: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα 
ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών  (#74.399,28€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (59.999,42€ μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή)» (Α.Δ.Α.:6ΘΙΔ465ΧΘ7-Ε2Β) 

12. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279297 από  30/09/2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ 
Α.Ε.Α. (Α.Δ.Α.:6ΣΗΥ465ΧΘ7-9Ν3) 
 

ΑΔΑ: 7ΑΥΚ465ΧΘ7-ΣΨΞ



 
          

   

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Εσωτερικής  

Ασφάλειας  

  

 
 

4 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές, για την προμήθεια 
μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
Παραρτήματος Δ’ της παρούσας Πρόσκλησης, προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών  (#74.399,28€#) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (59.999,42€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  
(χαμηλότερης τιμή). 

2. Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στον εν λόγω  διαγωνισμό, θα κατατίθενται 
υπογεγραμμένες και όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας, στην έδρα της Διεύθυνσης 
Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., Οδός Π. 
Κανελλοπούλου 04 – τ.κ. 101 77 Αθήνα, μέχρι την  13/10/2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή 
και ώρα 10.00’, η οποία ορίζεται και ως η ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. 

3. Υφίσταται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, στην έδρα της Υπηρεσίας 
«Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Διεύθυνση 
Προστασίας Συνόρων, οδός Π. Κανελλοπούλου αρίθ. 04 – τ.κ.: 101 77 Αθήνα». Στην περίπτωση 
αυτή, οι προσφορές θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή, πριν τη διενέργεια της διαγωνιστικής 
διαδικασίας προκειμένου αποσφραγιστούν δημόσια, μαζί με αυτές που θα υποβληθούν την ως άνω 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως ορίζεται κατωτέρω. 

4. Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για 
οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών. Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. δε θα 
παραλάβει φακέλους προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 
έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό 
φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που 
είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε δεν έφθασαν εγκαίρως στη 
Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α, θα επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 

5. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος 
μόνο των ζητούμενων υλικών, καθώς και εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 

6. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται  πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας. Ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον δεν έχει 
ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της Προκήρυξης του εν λόγω Διαγωνισμού ή έχει 
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της. Προσφορά που περιλαμβάνει μη αποδοχή των όρων της Προκήρυξης ή απόκλιση 
από αυτούς, αποκλείεται ως απαράδεκτη. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες φυσικών ή/ 
και νομικών προσώπων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ε.Ο.Χ., των 
κρατών - μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ./ G.P.A.), του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου, καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν 
υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν την 
καταστατική τους έδρα και δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες. Επίσης, δικαίωμα 
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συμμετοχής έχουν ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων με κοινή προσφορά που πληρούν τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά. 

8. Σε περίπτωση νομικών προσώπων θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο 
Διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Υποψηφίου Αναδόχου. 

9. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν 
συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 
περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή, 
αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

10. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 13η του μηνός Οκτωβρίου 
του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.30 στις εγκαταστάσεις της 
Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. (ταχ. 
Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 04 τ.κ. 101 77 Αθήνα, 3ος Όροφος).  

11. Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αρίθ. 
8000/20/18/12/2 - 279263 από 06-09-2017 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 6ΖΓ9465ΧΘ7-
Ω1Χ). Κατά την αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
αυτοπροσώπως ή δια των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Με σκοπό την έκδοση 
σχετικής άδειας εισόδου για το κτήριο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους 
αναφερόμενους εκπροσώπους των υποψηφίων αναδόχων, την ημερομηνία αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, παρακαλούνται όπως οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν εγκαίρως 
στο τηλ. 213-1520814. 

12. Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας                   
προκήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή Παραρτήματα τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος 
αυτής: 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Β. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΣΤ. ΣΧΕΔΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
(ΤΕΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

Ζ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

 

13. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 
2017, Σ.Α.Ε. 050/2, του έργου «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα 
Σύνορα και Θεωρήσεις» (Κωδικός/ M.I.S.: 2017ΣΕ050200045005255), στο πλαίσιο του Εθνικού 
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Προγράμματος «Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις» 
και αφορά τη δράση με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον 
Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις». 

14. Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε 
ποσοστό 75%. 

15. Η δαπάνη υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: 

- 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του 
Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης 
επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

- 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του 
Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης 
επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

- Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων. 

Επίσης, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή 
υπηρεσιών, όταν η καθαρή αξία αυτών κατά τη συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

16. Το κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) και στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). 

17. Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία και τους όρους της εν λόγω προμήθειας παρέχονται στο  
τηλ. επικοινωνίας: 213-1520814.  
 

Ο Διευθυντής 

Δημήτριος ΜΑΛΛΙΟΣ   
Αστυνομικός Διευθυντής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Προμήθεια μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού. 

 

Είδος Ποσότητα Είδους (σε τεμάχια) 

1. Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής (Η/Υ) 

21 

2. Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής (Η/Υ) All 
In One 

40 

3. Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής ως Server 

1 

4. Φορητός Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής (Laptop) 

11 

5. Βάση στήριξης οθόνης 
ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

15 

6. Ποντίκι ασύρματο 20 

7. Εξωτερικός σκληρός 
δίσκος 

6 

8. Usb flash drive 65 

9. Πολυμηχάνημα 
έγχρωμης εκτύπωσης – 
τύπου 1  

1 

10. Εκτυπωτής 
ασπρόμαυρης 
εκτύπωσης – Μεσαίας 
Τάξης 

5 

11. Εκτυπωτής έγχρωμης 
εκτύπωσης – Μεσαίας 
Τάξης 

3 
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12. Έγχρωμο 
φωτοαντιγραφικό 
μηχάνημα με 
δυνατότητα λήψης 
ασύρματων εντολών 

2 

13. Εκτυπωτής 
ασπρόμαυρης 
εκτύπωσης  

5 

14. Συσκευή σάρωσης 
εγγράφων (scanner) 

6 

15. NAS 1 

16. Πολυμηχάνημα 
έγχρωμης εκτύπωσης 
τύπου 2 

1 

17. Εκτυπωτής έγχρωμης 
εκτύπωσης  

1 

18. Σπιράλ καλωδίων 30 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ 
και είκοσι οκτώ λεπτά  (#74.399,28€#) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (59.999,42€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής). 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2017, Σ.Α.Ε. 050/2, του έργου 
«Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον 
Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις» (Κωδικός/ M.I.S.: 
2017ΣΕ050200045005255), στο πλαίσιο του Εθνικού 
Προγράμματος «Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ 
Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις» και αφορά τη δράση με τίτλο: 
«Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον 
Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις».  

Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε ποσοστό 75%. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%) 

Η δαπάνη υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες 
έχουν ως εξής: 

- 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, 
σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016, επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν 
λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ 
ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

- 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα 
με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω 
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ 
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

- Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των 
τιμολογίων. 

Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την 
προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, όταν η 
καθαρή αξία αυτών κατά τη συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 
150,00 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή 
της οικείας Σύμβασης  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Η παράδοση του συνόλου των ειδών, θα πραγματοποιηθεί σε 
κτήρια του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.), επί της Λ. 
Μεσογείων 136 και Π. Κανελλοπούλου 04 τ.κ. 101 77, Αθήνα [τα 
ακριβή κτήρια (όροφοι, γραφεία κ.λπ.) θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία, κατά την παράδοση των υλικών] 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Μέχρι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση 
του συνόλου των ειδών της προμήθειας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ - 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην 
Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 

 

2. Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών 
 

2.1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστές προσφορές, υπογεγραμμένες (και με 
μονογραφή σε κάθε σελίδα), καθώς και με αρίθμηση σελίδων, σε ενιαίο σφραγισμένο 
φάκελο οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, το αργότερο έως την 13/10/2017, ημέρα της εβδομάδος 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών 
και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., Π. Κανελλόπουλου 4 Τ.Κ. 101 77 Αθήνα (3ος Όροφος).  

2.2. Υφίσταται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, στην έδρα της Υπηρεσίας 
«Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Διεύθυνση 
Προστασίας Συνόρων, οδός Π. Κανελλοπούλου αρ. 04 – τ.κ.: 101 77 Αθήνα». Στην περίπτωση 
αυτή, οι προσφορές θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή, πριν τη διενέργεια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου αποσφραγιστούν δημόσια, μαζί με αυτές που θα 
υποβληθούν την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

2.3. Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για 
οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών. Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. δε θα 
παραλάβει φακέλους προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως 

2.4. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
 

3. Χρόνος ισχύος των προσφορών  
 

3.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ο οποίος θα 
δηλώνεται με θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση. 

3.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
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4.  Κατάρτιση Φακέλου Προσφοράς 

4.1. Στο κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα). 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Αναθέτουσα 
Αρχή) (Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ 
Α.Ε.Α.). 

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

δ. Καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 
(13/10/2017 ώρα 10.00, ημέρα Παρασκευή). 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) [επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ.]. 

 

4.2. Μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

I. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»). 

II. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η τεχνική προσφορά θα 
πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και να καλύπτει, με ποινή 
ακυρότητας, το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. 
(Σύμφωνα με το Παράρτημα Δ’ «Τεχνικές Προδιαγραφές») 

ΙΙΙ. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή αποκλεισμού, τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον εν λόγω φάκελο τοποθετείται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος ΣΤ’ της παρούσας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

α. Οι φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Το σύνολο του περιεχομένου έκαστου 
φακέλου θα πρέπει να έχει μονογραφεί και αριθμηθεί. 

β. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω τους μεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
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γ. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά 
τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν  χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 21 «Εχεμύθεια» του Ν. 4412/2016. 

δ. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ε. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού 
οργάνου.  

Από τις διευκρινήσεις, 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. 

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

 

5. Τιμές προσφορών 

5.1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται μόνο σε για παράδοση και εγκατάσταση (όπου αυτό 
απαιτείται) του υλικού ελεύθερου στον τόπο που ορίζεται στην παρούσα, θα αναγράφονται δε 
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά είδος προμήθειας, ως εξής: 

Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

ΙΙΙ. Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. και νόμιμες κρατήσεις 

5.2. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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5.3. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς 
και παράδοσης – εγκατάστασης (όποτε αυτό απαιτείται) των υλικών, ούτε στην περίπτωση που ζητηθεί 
παράταση της διάρκειας ισχύος αυτής. 

5.4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπεται η 
υποβολή προσφοράς με προϋπολογισμό μεγαλύτερο της «Προμήθειας». 

5.5. Η προσφερόμενη τιμή της εν λόγω προμήθειας, υπόκειται στις κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά 
αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, αυτοί δε 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

6. Σύμβαση 

6.1. Μετά την επέλευση των έννομων  αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού (σύμβαση), εντός 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, κατά το άρθρο 105 
του Ν. 4412/2016.  

 

7. Χρόνος και Τρόπος παράδοσης  
 

7.1. Το σύνολο του υλικού θα παραδοθεί και εγκατασταθεί (όποτε αυτό απαιτείται) εντός σαράντα (40) 
ημερολογιακών ημερών, από την υπογραφή της οικείας Σύμβασης, σε εγκαταστάσεις του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.), σε κτήρια επί της Λ. Μεσογείων 136 και Π. Κανελλοπούλου 04, τ.κ. 
101 77 Αθήνα [τα ακριβή κτήρια (όροφοι, γραφεία κ.λπ.) θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, κατά 
την παράδοση του υλικού]  

7.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
132 και 206 του Ν. 4412/2016. 

7.3. Για τις κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 207 του 
Ν. 4412/2016. 

 

8. Παραλαβή υλικών 
 

8.1. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, θα γίνει από επιτροπή, που θα ορισθεί για 
το σκοπό αυτό με Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και 
Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου εντός δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του συνόλου του υλικού. 

8.2. Κατά την παραλαβή των υλικών, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: 
- Ποσοτικός έλεγχος των ειδών, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και την οικεία 

Σύμβαση. 
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- Μακροσκοπικός έλεγχος, προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του 
επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε τεχνικής 
προδιαγραφής κάθε είδους, της πληρότητας των τεχνικών όρων της Σύμβασης, καθώς και 
από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. 

- Πρακτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος) προς διαπίστωση του κανονικού της 
λειτουργίας. 

- Κάθε άλλος συμπληρωματικός έλεγχος, που τυχόν ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του 
εκάστοτε είδους (Παράρτημα Δ’ παρούσης) 

 
 

9. Πληρωμή 

9.1 Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση 100% της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υλικών. 

9.2 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 
του Ν. 4412/2016 και στην υπ’ αριθ. 134453 από 23/12/2015 Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε. (Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» (ΦΕΚ Β 
2857/28-12-2015), συμπληρωματικά με τα κάτωθι: 

- Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί ασφαλιστικών φορέων (Σχετικό πρότυπο θα δοθεί στον 
Ανάδοχο). 

- Βεβαίωση τραπέζης για το ΙΒΑΝ και το ΒΙC του δικαιούχου. 

- Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου περί μη εκχώρηση σύμβασης σε κανένα χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα (Σχετικό πρότυπο θα δοθεί στον Ανάδοχο). 

- Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, μη λύσης και μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση, 
με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο. 

9.3 Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 10 του παρόντος 
Παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης. 

9.4 Τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής δεν θα φέρουν διορθώσεις ή αποξέσεις. 

 

10. Κρατήσεις 

10.1 Η δαπάνη υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: 

- 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του 
Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης 
επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 
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- 0,06% υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του 
Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης 
επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

- Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων. 

Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή 
υπηρεσιών, όταν η καθαρή αξία αυτών κατά τη συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

11. Ενστάσεις 

11.1. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 
127 του Ν. 4412/2016. 

 

12. Ισχύουσα νομοθεσία – επίλυση διαφορών  

12.1.Η παρούσα Πρόσκληση και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται 
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.  

12.2.Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και στην εκτέλεση της 
Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων υπηρεσίες Ανάδοχος, υπάγεται 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 

13. Εγγυήσεις 

13.1. Εγγύηση συμμετοχής για τη διαδικασία της εν λόγω προμήθειας δεν απαιτείται. 

13.2. Βάσει του άρθρου 72 «Εγγυήσεις» του Ν. 4412/2016, απαιτείται «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

13.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κύριου του έργου έναντι 
του αναδόχου. 

13.4. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
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13.5. «Εγγύηση προκαταβολής» δεν προβλέπεται στην εν λόγω Προμήθεια. 

13.6. «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την εν λόγω προμήθεια δεν απαιτείται 

13.8. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

14. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 
στο πρόσωπό  του  (αν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο)  ή  σε  ένα  από  τα  
μέλη  του  (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων:  

14.1. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών 
συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (ΕΕ  C  316  της 27.11.1995,  σ.  48),  η  οποία  κυρώθηκε  
με  το  ν. 2803/2000 (Α  48),  

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως  
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α  166),  
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας  
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α  215 ).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

14.2. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

14.3. Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
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15. Κριτήρια επιλογής 

15.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
 
Ο προμηθευτής, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
επιμελητήρια ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. 
 

16. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

16.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με 
την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 
3698/16.11.2016) και όπως έχει διαμορφωθεί με βάση τους όρους (λόγους αποκλεισμού, κριτήρια 
επιλογής κ.λπ.) της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις στο Παράρτημα Β’/ ΚΕΦ. Ι/«14. Λόγοι αποκλεισμού» της 
παρούσας. 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το Παράρτημα Β’/ΚΕΦ. 
Ι/ 15.  Κριτήρια επιλογής, της παρούσας. 
 
16.2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Β’/ 17. 
Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα), της παρούσας. διακήρυξης, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 
16.3. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο 
(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
16.4. Το ΤΕΥΔ, το οποίο εγκρίθηκε με τη με αριθμό 158/2016 απόφαση της Αρχής και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ (Β΄ 3698/ 16-11-2016) διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Αρχής στην 
ακόλουθη διαδρομή: www.eaadhsy.gr / Αρχική Σελίδα / «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – 
ΤΕΥΔ και Οδηγίες συμπλήρωσης του». 
 
 
17. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

17.1 Δικαιολογητικά 
α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στο Παράρτημα 
Γ «Συμμετοχή στο Διαγωνισμό – Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Κατακύρωσης»/ «1. Δικαίωμα 
Συμμετοχής» και στο Παράρτημα Β’ «Γενικοί όροι διαγωνισμού»/ Κεφ. Ι/ «14. Λόγοι αποκλεισμού» της 
παρούσας, καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του Παραρτήματος Β’/ Κεφ.Ι/ «15. Κριτήρια 
επιλογής» της παρούσας, κρίνονται κατά περίπτωση: 
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- την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, όπως έχει οριστεί στην παρούσα, 
- κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ /Κεφ ΙΙ/ «3. Πρόσκληση για 
υποβολή δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης» της παρούσας και 

- κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το  Παράρτημα Β’ /Κεφ ΙΙ/ «3. Πρόσκληση για υποβολή 
δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης» της παρούσας. 

β. Η πλήρωση των απαιτήσεων του Παραρτήματος Β’/ Κεφ. Ι/ «14. Λόγοι αποκλεισμού» και «15. 
Κριτήρια επιλογής» πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης. 
γ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
δ. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
i. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 
ii. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή 
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 
β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, 
οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
iii. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014. 
iv. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
 

17.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) μη συνδρομής λόγω αποκλεισμού του Παραρτήματος Β’/ 
Κεφ. Ι/ 14. Λόγοι αποκλεισμού 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του Παραρτήματος Β’/ Κεφ. Ι/ 14. Λόγοι 
Αποκλεισμού της παρούσας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά εντός των προθεσμιών και με την διαδικασία που προβλέπονται στην παρούσα: 
α. για την παράγραφο «14.1. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες» του 
Παραρτήματος Β’/ Κεφ. Ι/ 14. Λόγοι Αποκλεισμού της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου 
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(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. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου 
της παραγράφου «14.1. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες» του Παραρτήματος 
Β’/ Κεφ. Ι/ «14. Λόγοι Αποκλεισμού» της παρούσας. 

β. για την παράγραφο   «14.2. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης»  του Παραρτήματος Β’/ Κεφ. Ι/ «14. Λόγοι Αποκλεισμού» της παρούσας: πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

- Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 
είναι: 
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα, 
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
- Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της 
διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 
 
γ. Πιστοποιητικό/βεβαίωση από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, δεν έχει υπαχθεί σε ειδική εκκαθάριση, δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 
δ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις του 
Παραρτήματος Β’/ Κεφ. Ι/ 14. Λόγοι Αποκλεισμού της  παρούσας, 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 στο Παράρτημα Β’/ Κεφ. Ι/ 14. 
Λόγοι αποκλεισμού της παρούσας. 
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- Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 
 

17.3. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) απόδειξης των κριτηρίων επιλογής του Παραρτήματος Β’/ 
Κεφ.Ι/ 15.Κριτήρια επιλογής 

Για την απόδειξη της απαίτησης του Παραρτήματος Β’/ Κεφ. Ι/ «15. Κριτήρια επιλογής» της παρούσας, 
απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού/εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.  Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

1.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 13/10/2017, 
ημέρα Παρασκευή, ώρα 10.30, στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος 
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. (Ταχ. Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 04, τ.κ. 101 77). 

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 

1.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, οι φάκελοι των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 
αρμόδιο όργανο, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά 
ανά φύλλο.  

Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. 

Οι φάκελοι των «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την 
ημέρα και ώρα που θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της Υπηρεσίας. 

Ακολούθως, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας Πρόσκλησης και συντάσσει Πρακτικό για την αποδοχή ή απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους. 

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Υπηρεσίας και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων 
προσφορών κρίνονται απορριπτέες. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της 
οικονομικών προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διευθυντή της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

1.3. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές  έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα  αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

1.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 100 Ν. 4412/2016. 

 

2. Απόρριψη Προσφορών 

2.1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά, στις περιπτώσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 
91 του Ν. 4412/2016. 

 

3. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

3.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλλει εντός 
προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας 
Πρόσκλησης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

3.2. Αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (05) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ 
ανώτερο όριο δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

3.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν δεν υποβληθούν 
στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, ή αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα, ο προσωρινός 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που καθορίζεται μόνο βάσει 
της χαμηλότερης τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. 
  
Η διαδικασία ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
έκπτωτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας – σύμφωνα με τις παρ.3, 4 ή 5 του άρθρου 103 
Ν.4412/2016 – είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 

3.4. Η διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών, από τον «προσωρινό ανάδοχο», 
περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

3.5. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.λπ. επί αποδείξει. 

3.6. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

3.7. Μετά την επέλευση των έννομων 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 έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

3.8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Όροι Σύμβασης 

1.1 Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 
Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά 
- διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, ο 
προμηθευτής, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της 
Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.2 Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Επίσης, 
επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η Ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

1.3 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική 
σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα εξής στοιχεία: 

α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. την τιμή. 

ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές που 
ενδεχόμενα προκύψουν. 

θ. τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

1.4 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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2. Όροι εκτέλεσης σύμβασης 

2.1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η σύμβαση. 

2.2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από τις πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Σ.Α.Ε. 050/2,  έργο «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις» (Κωδικός/ M.I.S.: 2017ΣΕ050200045005255), στο 
πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις» και αφορά τη δράση με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για 
τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις».  

Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε 
ποσοστό 75%.  

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο Παράρτημα 
Α΄ της παρούσας διακήρυξης. 

2.3. Το τιμολόγιο δε θα φέρει διορθώσεις ή αποξέσεις. 

2.4. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 127 Ν. 4412/2016. 

2.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της παροχής υπηρεσιών και στην ποιότητα που περιγράφεται στη 
σύμβαση. 

- Παραλήφθηκαν οριστικά τα υλικά. 

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 

- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΑΥΚ465ΧΘ7-ΣΨΞ



 
          

   

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Εσωτερικής  

Ασφάλειας  

  

 
 

27 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών και που είναι 
εγκατεστημένα:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση  Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει  
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.  
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του  
ν. 4412/2016.  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή  προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί προμηθευτής η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για 
την ένωση (πχ κοινοπραξία).  
 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  
 
1.2. Υπεργολαβία  
α) Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.  
β) Όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της 
σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν 
από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
του άρθρου 13 της παρούσας. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους 
αντικαταστήσει.  
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2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Οι προσφέροντες υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, εντός του σφραγισμένου φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: 

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος Ζ’ της παρούσας. 

- 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 υπογράφει το ίδιο ΤΕΥΔ.  

- Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

- Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς 
υπογραφή του.  

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της 
ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.  

β) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης κάθε συμμετέχοντος :  

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, 
τροποποιήσεων  καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση 
με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.  

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.  

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο 
αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.  

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 
κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος Α.Ε., 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.  

iv. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.  

δ) Θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση, ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
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3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.2672/1998 (Α΄-290), οφείλει 
να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά του «Παραρτήματος Β’/ Κεφ. Ι/ 17.2. 
Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) μη συνδρομής λόγω αποκλεισμού του Παραρτήματος Β’/ Κεφ. Ι/ 
14. Λόγοι αποκλεισμού» και του «17.3. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) απόδειξης των κριτηρίων 
επιλογής του Παραρτήματος Β’/ Κεφ.Ι/ 15.Κριτήρια επιλογής» κατά τα άρθρα 103 και 80 Ν. 4412/2016. 

- Τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος συμμετέχει στην ένωση. 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΌΝΟ 
ΒΆΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

1. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή), αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές και σύμφωνες με 
τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 86 και 100 Ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές «Ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ)» 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κουτί (Case) 

Μicro ή Midi Tower  

Υποδοχές Εμπρόσθιου 
Μέρους (Front Panel)  

 USB2.0 ή 3.0 ή 
συνδυασμός αυτών ≥2 

Πρόσθετες Υποδοχές  USB2.0 ή 3.0 ή 
συνδυασμός αυτών ≥2 

Τροφοδοτικό 

 

Ισχύς  ≥ 180W 

Συνδέσεις:  20+4 Pin≥ 1 (Μητρική 
Κάρτα) 

 4+4 Pin≥ 1(Μητρική 
Κάρτα) 

 PCI-e 6+2 Pin≥ 1 (Κάρτα 
Γραφικών) 

 SATA ≥4(Περιφερειακές 
Συσκευές) 

Μητρική Κάρτα 

Ενσωματωμένη Κάρτα 
Ήχου 

 ΝΑΙ 

Ενσωματωμένη Κάρτα 
Γραφικών (Onboard) 

 Έξοδος VGA ≥ 1 και Έξοδος 
DVI ≥ 1 

Ενσωματωμένη Κάρτα 
Δικτύου (Ethernet) 

 10/100/1000 Mbps 

Αριθμός θέσεων 
μνημών RAM: 

 ≥ 4 

Υποστηριζόμενος τύπος 
μνημών RAΜ: 

 DDR3 

Υποστηριζόμενη 
συχνότητα μνημών 
RAM: 

 ≥ 1600 Mhz 
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Εσωτερικές Υποδοχές:  SATAIII ≥ 4 
 PCIExpressx 16 ≥ 1 
 PCI ≥ 2 
 USB 2.0 ή 3.0 ή 

συνδυασμός αυτών  ≥ 4 

Επεξεργαστής 

Αριθμός πυρήνων:  ≥ 2 

Συχνότητα 
Επεξεργαστή: 

 ≥ 3.50 GHz 

Cache Επεξεργαστή:  ≥ 3 MB 

Μνήμη 

Μέγεθος Μνήμης:  ≥ 4 GB 

Τύπος Μνήμης:  DDR3 

Συχνότητα Μνήμης:  ≥ 1600 MHz 

Σκληρός Δίσκος (SSD) 

Αριθμός Σκληρών 
Δίσκων: 

 ≥ 1 

Χωρητικότητα:  ≥ 250 GB 

Τρόπος Σύνδεσης:  SATA ΙΙΙ 

Οπτικά/Μαγνητικά Μέσα Οπτικό Μέσο:   DVD+/-RW 

Λογισμικό Λειτουργικό σύστημα:  Windows 10 Pro 64-bit 

Εγγύηση Τουλάχιστον δυο (02) έτη από την παραλαβή 

 

ΠΟΝΤΙΚΙ 

Γενικά χαρακτηριστικά  Οπτικό 
 Ενσύρματο  

 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

Γενικά 
χαρακτηριστικά 

Τύπου QWERTY με αριθμό 
πλήκτρων  101, με χαραγμένους 

ΝΑΙ 

ΑΔΑ: 7ΑΥΚ465ΧΘ7-ΣΨΞ



 
          

   

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Εσωτερικής  

Ασφάλειας  

  

 
 

32 
 

ελληνικούς και αγγλικούς 
χαρακτήρες 

Ενσωματωμένο smart card 
reader/writer 

ΝΑΙ 

Η σύνδεση του πληκτρολογίου με 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα 
γίνεται απαραίτητα μέσω USB 
θύρας. 

ΝΑΙ 

Μονάδα ανάγνωσης/εγγραφής 
smart card 
(smartcardreader/writer) η οποία 
θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

ΝΑΙ 

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

ΝΑΙ 

Συμβατότητα με υφιστάμενες 
έξυπνες κάρτες (RSA Keon και 
EJBCA Certification Authority και  
λογισμικά SmartCards RSA και Net 
ID):  

Η πιστοποίηση της συμβατότητας 
δύναται να γίνει με τη διεξαγωγή 
ελέγχων/δοκιμών σε 
προσκομιζόμενο δείγμα. 

ΝΑΙ 

ΑΔΑ: 7ΑΥΚ465ΧΘ7-ΣΨΞ
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Να αναφερθούν όλα τα λειτουργικά 
συστήματα που υποστηρίζονται. 

ΝΑΙ 

Υποστήριξη Smart Card 16KB. ΝΑΙ 

Υποστήριξη Smart Card 32KB. ΝΑΙ 

Υποστήριξη Smart Card 64KB. ΝΑΙ 

Υποστήριξη καρτών συμβατών κατά 
ISO 7816 1/2/3/4. 

ΝΑΙ 

Δυνατότητα αναβάθμισης του 
firmware. 

ΝΑΙ 

Ενδειξη λειτουργίας μέσω LED. ΝΑΙ 

Λογισμικό 
Συμβατό με Microsoft Windows 
7,8,8.1 και 10. 

ΝΑΙ 

 

ΟΘΟΝΗ 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Να αναφερθεί 
μοντέλο και 
κατασκευαστής 

ΝΑΙ 
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Να αναφερθεί η 
γωνία θέασης 

ΝΑΙ 

Ύπαρξη 
ενσωματωμένων 
ηχείων ή προσφορά 
πρόσθετων 
διασυνδεδεμένων 
στην οθόνη 

ΝΑΙ 

Δυνατότητα στήριξης 
σε βάση (VESA 75X75 
ή 100Χ100) 

ΝΑΙ 

Συμβατότητα Plug & 
Play: 

Mac OS X, sRGB, Windows 7, 
Windows 8 

Μέγεθος:  ≥ 22’’ 

Τύπος Οθόνης:  ≥ 22’’ 

Χρόνος απόκρισης:   ≤ 5ms 

Αναλογία:  16:9 

Ανάλυση:   ≥ 1366 x 768 @ 60Hz 

Είσοδοι:   VGA ή DVI 

Είσοδοι:  HDMI 

 

     Εγγύηση «Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)»: Τουλάχιστον δυο (02) έτη από την παραλαβή 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές «Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) All in One» 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Τύπος  All in One PC 

Οθόνη  ≥21’’ Full HD LED 

ΑΔΑ: 7ΑΥΚ465ΧΘ7-ΣΨΞ
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Πηγή Τροφοδοσίας  ≥65W 

Ενσωματωμένη 
Κάρτα Γραφικών 

 Έξοδος HDMI ≥ 1 

Ενσωματωμένη 
Κάρτα Δικτύου 

 10/100/1000 Mbps 

Ενσωματωμένη 
Κάρτα Ήχου 

 NAI 

Υποστηριζόμενος 
τύπος μνημών RAΜ: 

 DDR3 

Μέγεθος Μνήμης:  ≥ 4 GB 

Υποστηριζόμενη 
συχνότητα μνημών 
RAM: 

 ≥ 1600 Mhz 

Συχνότητα Μνήμης:  ≥ 1600 MHz 

Υποδοχές:  USB2.0 ή 3.0 ή 
συνδυασμός αυτών ≥4 

Επεξεργαστής 

Αριθμός πυρήνων:  ≥ 2 

Συχνότητα 
Επεξεργαστή: 

 ≥ 3.00 GHz 

Cache Επεξεργαστή:  ≥ 2 MB 

Σκληρός Δίσκος (HDD) 

Αριθμός Σκληρών 
Δίσκων: 

 ≥ 1 

Χωρητικότητα:  ≥ 1 TB 

Οπτικά/Μαγνητικά Μέσα Οπτικό Μέσο:   DVD+/-RW 

Κάμερα 
Eνσωματωμένη 
κάμερα με 
μικρόφωνο 

 ΝΑΙ 
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Περιφερειακά 
USB πληκτρολόγιο 
και USB ποντίκι 

 ΝΑΙ 

Λογισμικό 
Λειτουργικό 
σύστημα: 

 Windows 10 Pro 64-bit 

Εγγύηση «Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή (Η/Υ) All in 
One» 

Τουλάχιστον δυο (02) έτη από την παραλαβή 

  

Τεχνικές Προδιαγραφές «Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ως Server» 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.1.  Επεξεργαστής:    

1.1.1.1. Να αναφερθεί το 
μοντέλο και ο 
κατασκευαστής. 

ΝΑΙ   

1.1.1.2. Αριθμός πυρήνων  4   

1.1.1.3. Cache 
επεξεργαστή 

 6  ΜB   

1.1.1.4. Συχνότητα 
επεξεργαστή 

 2.20 GHz   

1.1.2. Μητρική πλακέτα:    

1.1.2.1. Ενσωματωμένη 
κάρτα ήχου 

ΝΑΙ   

1.1.2.2. Ενσωματωμένη 
Κάρτα Γραφικών 
(Onboard) με: Έξοδο 
HDMI ≥ 1 και Έξοδο 
VGA ≥ 1 ή DVI ≥ 1 ή 
Display Port ≥ 1 

ΝΑΙ   
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Τεχνικές Προδιαγραφές «Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ως Server» 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.2.3. Ενσωματωμένη 
Κάρτα Δικτύου 
(Ethernet): 
10/100/1000 Mbps 

NAI   

1.1.2.4. Υποστηριζόμενος 
τύπος μνημών RAM: 
DDR4 

NAI   

1.1.2.5. Εσωτερικές 
Υποδοχές: SATA IΙI ≥ 4, 
PCI Express x 16 ≥ 1, PCI 
≥ 2, USB 3.0 ≥ 4 

NAI   

1.1.2.6. Δυνατότητα RAID ΝΑΙ   

1.1.3. Μνήμη RAM:    

1.1.3.1. Τύπος μνήμης 
RAM: DDR4 

ΝΑΙ   

1.1.3.2. Συχνότητα μνήμης 
RAM 

 
2133 MHz 

  

1.1.3.3.  Μέγεθος μνήμης 
RAM 

 8 GB   

1.1.4. Σκληρός δίσκος Τύπου 1:    

1.1.4.1. Τύπος σύνδεσης: 
SATA III 

ΝΑΙ   

1.1.4.2. Χωρητικότητα  120 GB   

1.1.4.3. Τύπος Δίσκου: 
Solid State Disk (SSD) 

NAI   

1.1.5. Σκληρός δίσκος Τύπου 2:    

ΑΔΑ: 7ΑΥΚ465ΧΘ7-ΣΨΞ
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Τεχνικές Προδιαγραφές «Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ως Server» 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.5.1. Τύπος σύνδεσης: 
SATA III 

ΝΑΙ   

1.1.5.2. Χωρητικότητα  1TB GB   

1.1.5.3. Ταχύτητα  7200 rpm   

1.1.5.4. Ποσότητα 2 τεμάχια   

1.1.6. Τροφοδοτικό:    

1.1.6.1. Ισχύς  180 W   

1.1.6.2. Motherboard ATX 
Connector 20 + 4 pin 

ΝΑΙ   

1.1.6.3. CPU Connector 
4+4 pin 

ΝΑΙ   

1.1.6.4. PCI-E (6+2 Pin) ΝΑΙ   

1.1.6.5. SATA Connector  4   

1.1.6.6. Προστασία - Over 
Voltage Protection 
(OVP) 

ΝΑΙ   

1.1.6.7. Προστασία Short 
Circuit Protection (SCP) 

ΝΑΙ   

1.1.6.8. Προστασία Under 
Voltage Protection 
(UVP) 

ΝΑΙ   

1.1.7. Συσκευή DVD-ROM / RW:    

1.1.7.1. Dual Layer NAI   

1.1.7.2. Τύπος σύνδεσης: 
SATA 

ΝΑΙ   
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Τεχνικές Προδιαγραφές «Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ως Server» 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.8. Κουτί Η/Υ:    

1.1.8.1. Τύπος: Midi Tower 
ή Micro Tower 

ΝΑΙ   

1.1.8.2. Εξωτερικές θύρες 
USB στο εμπρόσθιο 
μέρος 

 2   

1.1.8.3. Εσωτερικές θέσεις 
3,5" 

 4   

1.1.8.4. Εξωτερικές θέσεις 
5,25" 

 2   

1.1.9. Λειτουργικό Σύστημα:    

1.1.9.1. Windows 10 Pro 
64bit Ελληνικά 

ΝΑΙ   

 

Εγγύηση «Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως Server»: Τουλάχιστον δυο (02) έτη από την παραλαβή 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές «Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Laptop)» 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οθόνη 

Μέγεθος Οθόνης:  ≥ 15.6" 

Ανάλυση Οθόνης:  ≥ 1366 x 768 

Τύπος Οθόνης: LED 

Επεξεργαστής  

Συχνότητα Επεξεργαστή:  ≥ 1.70 GHz 

Cache Επεξεργαστή:  ≥ 3 MB 

Αριθμός πυρήνων  ≥ 2 

ΑΔΑ: 7ΑΥΚ465ΧΘ7-ΣΨΞ
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Μνήμη  

Μέγεθος Μνήμης:  ≥ 4 GB 

Τύπος Μνήμης: DDR3 

Συχνότητα Μνήμης:  ≥ 1600 MHz 

Σκληρός Δίσκος  

Αριθμός Σκληρών 
Δίσκων: 

 ≥ 1 

Συνολική Χωρητικότητα:  ≥ 500 GB 

Ταχύτητα Σκληρών 
Δίσκων: 

 ≥ 5400 rpm 

Τύπος Σκληρών Δίσκων: Sata 

Κάρτα Γραφικών  
Ενσωματωμένη 
(OnBoard) 

ΝΑΙ 

Δίκτυα  

Ασύρματο Δίκτυο: 802.11 b/g/n 

Ενσύρματο Δίκτυο: 10/100 Mbps 

Bluetooth: 4.0 

Συνδεσιμότητα 

USB 2.0:  ≥ 2 

USB 3.0:  ≥ 1 

VGA:  ≥ 1 

ΗDMI:  ≥ 1 

Θύρα Μικροφώνου ΝΑΙ 

Card Reader ΝΑΙ 

Πολυμέσα 

Webcam ΝΑΙ 

Ηχεία Στερεοφωνικά Ηχεία 

Τύπος Οπτικού Μέσου: DVD+/-RW 

Λογισμικό  Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 64bit 

Μπαταρία  Αριθμός Κελιών:  ≥ 4 
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Εγγύηση  
«Φορητού 
Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή 
(Laptop)» 

 

Τουλάχιστον δυο (02) έτη από την παραλαβή 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές «Βάση στήριξης οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή» 

Γενικά χαρακτηριστικά 

 Επιτραπέζια βάση μονού βραχίονα 

 Δυνατότητα στήριξης οθονών TFT/LCD  

 Δυνατότητα στήριξης οθονών 13kg 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές «Ποντίκι ασύρματο» 

Γενικά χαρακτηριστικά 

 Οπτικό 

 Ασύρματο  

 USB Θύρα 

 Συμβατότητα με Windows XP,7,8,Vista,10 

Εγγύηση  Τουλάχιστον δυο (02) έτη από την παραλαβή 
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Τεχνικές Προδιαγραφές «Εξωτερικός σκληρός δίσκος» 

Γενικά χαρακτηριστικά 

 Χωρητικότητα ≥ 500GB 

 Σύνδεση USB3  

 Μέγεθος 2.5’’ (για ευκολία στη χρήση/μεταφορά) 

Εγγύηση  Τουλάχιστον δυο (02) έτη από την παραλαβή 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές «Usb flash drive» 

Γενικά χαρακτηριστικά 
 Σύνδεση: USB3 

 Χωρητικότητα ≥ 32GB 

Εγγύηση  Τουλάχιστον δυο (02) έτη από την παραλαβή 

 

Τεχνικές προδιαγραφές «Πολυμηχάνημα έγχρωμης εκτύπωσης – τύπου 1» 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά 
Χαρακτηριστικά 

Color ΝΑΙ 

Συμβατότητα Windows 7,8,Vista,10 (32 και 64 
bit) 

Aυτόματος Τροφοδότης ΝΑΙ 

Ethernet 10/100/1000 

Τεχνολογία Laser ΝΑΙ 

USB NAI 

Fax NAI 

Σαρωτής ΝΑΙ 
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Tαχύτητα Έγχρωμης 
Εκτύπωσης 

≥ 26 ppm  

Tαχύτητα Ασπρόμαυρης 
Αντιγραφής 

≥ 30 ppm  

Tαχύτητα Έγχρωμης 
Αντιγραφής 

≥ 24 ppm  

Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη 

Ανάλυση Αντιγραφής ≥ 600 x 600 DPI 

Ανάλυση Σάρωσης ≥ 1200 x 1200 DPI 

Μέγιστο Μέγεθος 
Χαρτιού 

Α4 

Μηνιαίος Κύκλος 
Εργασιών 

≥ 20.000 σελίδες 

Toner Επιπλέον Toner   ≥ 2 Τεμάχια 

Εγγύηση Τουλάχιστον δυο (02) έτη από την παραλαβή 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές: «Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης Μεσαίας Τάξης» 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.1.  Ποσότητα 5   

1.1.2.  Τεχνολογία εκτύπωσης Laser   

1.1.3. Λειτουργίες All-in-One OXI   

1.1.4. Color All-in-One OXI   

1.1.5. Τυπική χωρητικότητα 
εισόδου 

≥300 φύλλα 
  

1.1.6. Μηνιαίος κύκλος εργασιών ≥ 80.000 σελίδες    
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.7. Μνήμη ≥ 256 ΜΒ   

1.1.8. Βασικές Γλώσσες Εκτυπωτή: 
PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, 
PostScript 3 

ΝΑΙ 
  

1.1.9. Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥ 800 MHz   

1.1.10. Συνδεσιμότητα (θύρες): USB 
2.0, Ethernet ΝΑΙ 

  

1.1.11. Τύπος Εκτύπωσης Ασπρόμαυρη   

1.1.12. Μέγιστη Περιοχή Εκτύπωσης Α4 (210 Χ 297 
mm) 

  

1.1.13. Ταχύτητα Εκτύπωσης 
(Ασπρόμαυρης,Α4): ≥ 38 ppm  

  

1.1.14. Ανάλυση Εκτύπωσης: ≥ 1200 x 1200 
DPI 

  

1.1.15. Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη   

 

Εγγύηση – Αποκατάσταση Βλαβών – Πιστοποιήσεις (Εκτυπωτής ασπρόμαυρης 
εκτύπωσης Μεσαίας Τάξης) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1.1. Εγγύηση ≥ 2 έτη   

ΑΔΑ: 7ΑΥΚ465ΧΘ7-ΣΨΞ
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2.1.2. Η διάγνωση και αποκατάσταση των 
βλαβών θα γίνεται στην έδρα της 
Διεύθυνσης Πληροφορικής/ ΑΕΑ. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση 
της Διεύθυνσης Πληροφορικής/ ΑΕΑ, η 
επισκευή θα μπορεί να γίνει στα 
εργαστήρια του προμηθευτή. Στην 
περίπτωση αυτή, τα έξοδα μεταφοράς του 
προς επισκευή ή αποκατάσταση ή 
αντικατάσταση εξοπλισμού από και προς τη 
Διεύθυνση Πληροφορικής/ ΑΕΑ 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον 
Προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

2.1.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε 
περίπτωση, εντός πέντε (5) ημερών από της 
σχετικής ειδοποίησης από την Υπηρεσία (σε 
e-mail ή αριθμό fax που θα δοθεί από την 
εταιρεία), να προβεί στην επισκευή του 
εκτυπωτή 

ΝΑΙ   

2.1.4. Η χρονική περίοδος της εγγύησης 
αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του εξοπλισμού, από την 
επιτροπή παραλαβής. 

ΝΑΙ   

2.1.5. Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος 
και αμεταχείριστος 

ΝΑΙ   

2.1.6. Να προσκομισθούν τεχνικά φυλλάδια 
του κατασκευαστή και οδηγίες χρήσης. 

ΝΑΙ   

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές: «Εκτυπωτής έγχρωμης εκτύπωσης Μεσαίας Τάξης» 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

1.1.1.  Ποσότητα 3   

1.1.2.  Τεχνολογία εκτύπωσης Laser   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

1.1.3. Λειτουργίες All-in-One OXI   

1.1.4. Color All-in-One ΝΑΙ   

1.1.5. Τυπική χωρητικότητα 
εισόδου 

≥250 φύλλα 
  

1.1.6. Μηνιαίος κύκλος εργασιών ≥ 60.000 
σελίδες  

  

1.1.7. Μνήμη ≥ 256 ΜΒ   

1.1.8. Βασικές Γλώσσες Εκτυπωτή: 
PCL 5e, PCL 6, PPDS, 
Microsoft XPS, PostScript 3, 
Direct Image, PDF 1.7 

ΝΑΙ 

  

1.1.9. Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥ 800 MHz   

1.1.10. Συνδεσιμότητα (θύρες): USB 
2.0, Ethernet ΝΑΙ 

  

1.1.11. Τύπος Εκτύπωσης Έγχρωμη   

1.1.12. Μέγιστη Περιοχή 
Εκτύπωσης 

Α4 (210 Χ 297 
mm) 

  

1.1.13. Ταχύτητα Εκτύπωσης 
(Ασπρόμαυρης,Α4): 

≥ 23 ppm  
  

1.1.14. Ταχύτητα Έγχρωμης 
Εκτύπωσης: 

≥ 23 ppm  
  

1.1.15. Ανάλυση Εκτύπωσης: ≥ 1200 x 1200 
DPI 

  

1.1.16. Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη   
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Εγγύηση – Αποκατάσταση Βλαβών – Πιστοποιήσεις (Εκτυπωτής έγχρωμης 
εκτύπωσης Μεσαίας Τάξης) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1.1. Εγγύηση ≥ 2 έτη   

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

ΝΑΙ   

2.1.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε 
κάθε περίπτωση, εντός πέντε (5) ημερών 
από της σχετικής ειδοποίησης από την 
Υπηρεσία (σε e-mail ή αριθμό fax που θα 
δοθεί από την εταιρεία), να προβεί στην 
επισκευή του εκτυπωτή 

ΝΑΙ   

2.1.4. Η χρονική περίοδος της εγγύησης 
αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του εξοπλισμού, από την 
επιτροπή παραλαβής. 

ΝΑΙ   

2.1.5. Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος 
και αμεταχείριστος 

ΝΑΙ   

2.1.6. Να προσκομισθούν τεχνικά 
φυλλάδια του κατασκευαστή και 
οδηγίες χρήσης. 

ΝΑΙ   
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Τεχνικές προδιαγραφές  «Έγχρωμο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με δυνατότητα λήψης 
ασύρματων εντολών» 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.1 Να είναι καινούργιο, επιτραπέζιο, αμεταχείριστο και ικανό για συνεχή χρήση. 

1.2 Η ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) σελίδες Α4 ανά 
λεπτό. 

1.3 Το μέγεθος χαρτιού σάρωσης και εκτύπωσης να είναι τουλάχιστον Α4.  

1.4 Να διαθέτει λειτουργία σάρωσης, εκτύπωσης και αντιγραφής τουλάχιστον.  

1.5 Να διαθέτει έγχρωμη σάρωση με ανάλυση τουλάχιστον 600 x 600 dpi. 

1.6 Να διαθέτει ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον 600 x 600 dpi. 

1.7 Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον εκατόν είκοσι οκτώ (128) ΜΒ.  

1.8 Να διαθέτει λειτουργική οθόνη μηνυμάτων και ενδείξεων στον χειριστή. Να υποβληθεί 
αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων πληροφοριών και των σχετικών ενδείξεων. 

1.9 Να διαθέτει κασέτα τροφοδοσίας κοινού χαρτιού χωρητικότητας τουλάχιστον εκατόν 
πενήντα (150) σελίδων Α4. 

1.10 Να διαθέτει αυτόματο σύστημα διπλής όψης σάρωσης και εκτύπωσης. 

1.11 Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων δεκαπέντε (15) φύλλων τουλάχιστον. 

1.12 Η τεχνολογία εκτύπωσης να είναι laser με τόνερ γραφίτη σε κοινό χαρτί. 

1.13 H αναγνώριση του τόνερ εκτύπωσης να γίνεται χωρίς τη χρήση έξυπνης κάρτας (smart 
card). 

1.14 Να διαθέτει USB 2.0 Hi-speed τουλάχιστον και θύρα ethernet 10BASE-T/100BASE-TX. 

1.15 Να διαθέτει δυνατότητα λήψης ασύρματων εντολών μέσω Wi-Fi. 

1.16 Συμβατότητα με Windows τουλάχιστον. 

1.17 Η τροφοδοσία του να είναι 220-240 /50-60Hz. 

1.18 Να διαθέτει συνιστώμενο μηνιαίο κύκλο λειτουργίας (duty cycle) τουλάχιστον 1500 
σελίδες. 
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2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2.1 Τα μηχάνημα θα συνοδεύεται κατά την παράδοση του από μία (1) πλήρης σειρά toner 
και ενός (1) επιπλέον μαύρου πέραν των εργοστασιακών, κάλυψης 1000 σελίδων 
τουλάχιστον. 

 

3. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:  

3.1 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (24 μηνών) τουλάχιστον, από την 
οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την 
υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, 
παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής. 

3.2 Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις φορές (δεν νοούνται 
εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται 
στον προμηθευτή με την υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια. Σε 
περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο Αρχηγείο Ελληνικής 
Αστυνομίας, τη συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της. 

3.3 Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο καθώς 
και ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική 
παραλαβή τους. Σε περίπτωση αποστολής του υλικού στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας 
επισκευής του από την εταιρεία, τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν αποκλειστικά την 
προμηθεύτρια εταιρεία.   

3.4 Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων αν ζητηθεί 
από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους). 

3.5 Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες 
από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να 
αντικαταστήσει τη συσκευή άμεσα μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας με άλλη 
τουλάχιστον του ιδίου ή ίσων δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή της. Για τη μέχρι τότε 
πιθανή χρήση της συσκευής που επιστρέφεται, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, 
δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα απολύτως τίμημα. 

3.6 Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των 
αιτουμένων ανταλλακτικών και παρελκομένων εντός των καθοριζόμενων χρονικών ορίων, 
καθώς και η καταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, 
θα αποτελούν λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων από τη σχετική Νομοθεσία. 
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4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ -  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ: 

4.1  Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του που είναι αναγκαία 
για την ομαλή λειτουργία του (cd εγκατάστασης λογισμικού), από το τεχνικό φυλλάδιο 
οδηγιών χρήσης (manual) στην Ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η 
αναφερόμενη, στην παράγραφο 5.3 των τεχνικών προδιαγραφών, κατάσταση 
ανταλλακτικών. 

4.2 Κατά την παράδοση θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες της συσκευής με κάθε δυνατή 
λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

4.3 Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι : α) Μακροσκοπικός έλεγχος 
προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της 
σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του 
υλικού. β) Πρακτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της 
λειτουργίας. 

 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 

5.1 Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, 
δηλώσεις του κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο 
μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά του. 

5.2 Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, ο τύπος, το εργοστάσιο 
κατασκευής και η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων συσκευών. 

5.3 Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του 
προσφερόμενου είδους με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. 
Η τιμή των ανταλλακτικών δεν συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές «Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης» 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Συμβατότητα Windows 7,8,Vista,10 (32 και 64 bit) 

Aυτόματος Τροφοδότης ΝΑΙ 

USB NAI 

Ethernet 10/100/1000 

Τεχνολογία Laser ΝΑΙ 

Tαχύτητα Eκτύπωσης ≥ 38 ppm  

Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη 

Ανάλυση Εκτύπωσης ≥ 1200 x 1200 DPI 

Τροφοδοσία Χαρτιού ≥ 250 φύλλα 

Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού Α4 

Toner Επιπλέον Toner   ≥ 2 Τεμάχια 

Εγγύηση Τουλάχιστον δυο (02) έτη από την παραλαβή. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές «Συσκευή σάρωσης εγγράφων (scanner)» 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά 
Χαρακτηριστικά 

Τύπος Σαρωτή:  Αυτόματος / Επίπεδος 

Ανάλυση:  2400 Χ 2400 dpi 

Συνδεσιμότητα:  USB 2.0 

Υποστηριζόμενα O.S.:  Mac OS 10.2 ή μεταγενέστερο /  
Windows 7,8,Vista,10  

Εγγύηση Τουλάχιστον δυο (02) έτη από την παραλαβή. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές «NAS» 

Εξωτερική συστοιχία δίσκων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Να αναφερθεί το όνομα της 
κατασκευάστριας εταιρείας των υπό 
προμήθεια προϊόντων. 

NAI  
 

2 Να αναφερθεί το μοντέλο των υπό 
προμήθεια προϊόντων. NAI  

 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

3 Εξωτερική συστοιχία δίσκων τύπου NAS ≥ 1   

4 CPU quad-core 1.5Ghz ή καλύτερος, να 
αναφερθεί. ΝΑΙ  

 

5 Μνήμη, υποσυστήματος  ≥ 8GB DDR3   

6 Θέσεις μονάδων ≥ 4   

7 Συμβατότητα με δίσκους SATA III, SSD   

8 Μέγιστη χωρητικότητα ≥ 24ΤΒ   

9 Συνδεσιμότητα 1GbE RJ-45  ≥ 2   

10 Υποστήριξη τουλάχιστον τύπων RAID  RAID 0,1,10   

11 Να προσφερθεί με δίσκους που  θα 
παρέχουν ελάχιστη raw capacity 24 TB ΝΑΙ  

 

 

Πίνακας υπηρεσιών δωρεάν εγκατάστασης και παραμετροποίησης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Τοποθέτηση - Εγκατάσταση της 
μονάδας συστοιχίας δίσκων (Π. 
Κανελλοπούλου 4 - ΑΘΗΝΑ). 

ΝΑΙ  
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Πίνακας Εγγύησης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Παρέχεται εγγύηση καλής 
λειτουργίας για χρονικό διάστημα 
του εξοπλισμού 

≥ 2 ETH  
 

2 

Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί την 
καλή λειτουργία υλικού και 
λογισμικού και την δωρεάν 
αποκατάσταση βλαβών καθ' όλη την 
περίοδο εγγύησης. 

ΝΑΙ  

 

3 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει 
δωρεάν την ευθύνη συντήρησης και 
δωρεάν παροχής ανταλλακτικών  
καθ'  όλη  την  περίοδο εγγύησης. 

ΝΑΙ  

 

4 

Υποχρέωση δωρεάν αναβάθμισης 
τυχόν hardware-firmware  
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος 
(εφόσον υπάρχει). 

ΝΑΙ  

 

5 
Υποχρεωτικός δωρεάν προληπτικός 
έλεγχος του hardware τουλάχιστον 
μία φορά ανά έτος. 

ΝΑΙ  
 

6 

Αν υπάρξει βλάβη εντός της 
εγγυήσεως, ο προμηθευτής  είναι  
υποχρεωμένος  να επιδιορθώσει τη 
βλάβη ή να αντικαταστήσει ό,τι 
απαιτείται (on site) με μέγιστο χρόνο 
απόκρισης 6 ωρών από την 
αναγγελία της βλάβης για όλο το 
hardware. 

ΝΑΙ  

 

7 

Σε περίπτωση βλάβης δίσκου, ο 
προμηθευτής υποχρεούται  να 
αντικαταστήσει αυτόν με νέο, ίδιων ή 
καλύτερων δυνατοτήτων. 

ΝΑΙ  
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Τεχνικές Προδιαγραφές «Πολυμηχάνημα έγχρωμης εκτύπωσης τύπου 2» 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Τεχνολογία Εκτύπωσης:  Color Laser 

Τυπική χωρητικότητα εισόδου:  ≥ 650 φύλλα 

Μνήμη  ≥ 1024 ΜΒ 

Σκληρός Δίσκος (HDD)  ≥ 250 GB 

Πρωτόκολλα:  LPR, Raw TCP (port 9100), 
POP3 (e-mail printing), HTTP, 
FTP for downloading print 
files, IPP, SMB, WSD 

PDL:  PCL 6 Emulation 

Ταχύτητα Επεξεργαστή  ≥ 1.75 GHz 

Συνδεσιμότητα:  RJ-45 Ethernet 10/100/1000 
Base-T, USB 2.0, Wireless 

Τύπος Εκτύπωσης:  Έγχρωμη 

Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού:  Α3 

Ταχύτητα Εκτύπωσης 
(Ασπρόμαυρης, Α4): 

 ≥ 30 ppm  

Ταχύτητα Εκτύπωσης (Έγχρωμης, 
Α4): 

 ≥ 30 ppm  

Ταχύτητα Εκτύπωσης (Έγχρωμης, 
Α4: 

 ≥ 16 ppm  

Ταχύτητα Εκτύπωσης 
(Ασπρόμαυρης, Α3): 

 ≥ 16 ppm  

Έξοδος Πρώτης Σελίδας 
(Ασπρόμαυρης): 

 ≤ 4.7 sec 

Έξοδος Πρώτης Σελίδας 
(Έγχρωμης): 

 ≤ 6.7 sec 

Ανάλυση Εκτύπωσης:  ≥ 600 x 600 DPI 

Εκτύπωση Διπλής Όψης  Αυτόματη 

ΑΔΑ: 7ΑΥΚ465ΧΘ7-ΣΨΞ
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Ανάλυση Σαρωτή:  ≥  600 x 600 DPI 

ADF  ΝΑΙ 

Χωρητικότητα ADF  ≥ 100 φύλλα 

Σάρωση Διπλής Όψης  Αυτόματη 

Αντιγραφή Διπλής Όψης  Αυτόματη 

Εγγύηση:  ≥ 1 Έτη 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές «Εκτυπωτής έγχρωμης εκτύπωσης» 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Ethernet:  Ναι 

Ταχύτητα ασπρόμαυρης 
εκτύπωσης 

 ≥ 29 ppm 

Usb  Ναι 

Μνήμη  ≥ 256 MB 

Ταχύτητα έγχρωμης 
εκτύπωσης 

 ≥ 18 ppm 

Wifi  802.11b/g/n 

Τεχνολογία εκτύπωσης  Inkjet 

Τύπος εκτύπωσης  Έγχρωμη 

Εγγύηση  ≥ 1 έτος 

Ανάλυση εκτύπωσης  ≥ 1200 x 600 
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Τεχνικές Προδιαγραφές «Σπιράλ καλωδίων» 

1. Σπιράλ για την οργάνωση και προστασία των καλωδίων των υπολογιστών. 
2. Διαστάσεις: [Μήκος: από 2 έως 3m  και Διάμετρος: από 20 έως 30mm] 
3. Να διαθέτει clip στήριξης 
4. Να είναι χρώματος μαύρο  
5. Το υλικό κατασκευής να είναι πολυαιθυλένιο 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) 21 

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) All In One 40 

3 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ως Server 1 

4 Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Laptop) 11 

5 
Βάση στήριξης οθόνης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

15 

6 Ποντίκι ασύρματο 20 

7 Εξωτερικός σκληρός δίσκος 6 

8 Usb flash drive 65 

9 
Πολυμηχάνημα έγχρωμης εκτύπωσης τύπου 
1 

1 

10 
Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης – 
Μεσαίας Τάξης 

5 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

11 
Εκτυπωτής έγχρωμης εκτύπωσης – Μεσαίας 
Τάξης 

3 

12 
Έγχρωμο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με 
δυνατότητα λήψης ασύρματων εντολών 

2 

13 Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης  5 

14 Συσκευή σάρωσης εγγράφων (scanner) 6 

15 NAS 1 

16 
Πολυμηχάνημα έγχρωμης εκτύπωσης τύπου 
2 

1 

17 Εκτυπωτής έγχρωμης εκτύπωσης  1 

18 Σπιράλ καλωδίων 30 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Η συμπλήρωση των στηλών με τιμές γίνεται μόνο στην οικονομική προσφορά) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την υπ’ αριθμό ………………………………….. από…………………….. διακήρυξη της Δ/νσης Προστασίας 
Συνόρων/ Α.Ε.Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΥ 

 

 

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 
ΑΞΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής (Η/Υ) 

21   

2 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής (Η/Υ) 
All In One 

40   

3 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής ως 
Server 

1   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 
ΑΞΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

4 

Φορητός 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής 
(Laptop) 

11   

5 

Βάση στήριξης 
οθόνης 
ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

15   

6 Ποντίκι ασύρματο 20   

7 
Εξωτερικός 
σκληρός δίσκος 

6   

8 Usb flash drive 65   

9 
Πολυμηχάνημα 
έγχρωμης 
εκτύπωσης τύπου 1 

1   

10 

Εκτυπωτής 
ασπρόμαυρης 
εκτύπωσης – 
Μεσαίας Τάξης 

5   

11 

Εκτυπωτής 
έγχρωμης 
εκτύπωσης – 
Μεσαίας Τάξης 

3   

12 

Έγχρωμο 
φωτοαντιγραφικό 
μηχάνημα με 
δυνατότητα λήψης 
ασύρματων 
εντολών 

2   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 
ΑΞΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

13 
Εκτυπωτής 
ασπρόμαυρης 
εκτύπωσης  

5   

14 
Συσκευή σάρωσης 
εγγράφων 
(scanner) 

6   

15 NAS 1   

16 
Πολυμηχάνημα 
έγχρωμης 
εκτύπωσης τύπου 2 

1   

17 
Εκτυπωτής 
έγχρωμης 
εκτύπωσης  

1   

18 Σπιράλ καλωδίων 30   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 
 

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.  

 

Όλα τα προαναφερόμενα είδη θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’» 
της υπ’ αριθμ.:  ……………………. από ……………………. διακήρυξης της Δ/νση Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α, 
τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχομαι 
πλήρως. 

Τόπος / ημερομηνία 

Ο προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Διαμορφωμένο με βάση τους  όρους της υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279299 από 
30/09/2017 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ 

Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. 

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ 
Α.Ε.Α.] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [95017] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Π. Κανελλοπούλου 04 – τ.κ. 10177, Αθήνα] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης Πόρων, Έρευνας και 
Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α.] 
- Τηλέφωνο: [213-1520814] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [dipea.borderprotection@astynomia.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[Προμήθεια μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, CPV:  [30000000-9]. 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Δεν υπάρχουν] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςiv; 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 
εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiv 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): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
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 [ ]· 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

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): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix: 

[……] 
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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 
ασφάλισηςxx, 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 ;xxi 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiii : 
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 συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxiv  
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 IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

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 
εγκατάστασήςxxv; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

 

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 
αναφέρονταιxxvi, 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 
δωρεάνxxvii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου 
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 
αναφοράς)]. 
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Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

v  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.” 

vi 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.  

vii 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). 

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

ix 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. 
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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). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi 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. 

xii 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”. 

xiii 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.". 

xiv 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 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii 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)  

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

xxi 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  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv 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. 

xxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxvii 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Τίτλος Εκδότη 
Ημερομηνία έκδοσης.................. 
                                                                              
 

ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Προστασίας 
Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και 
Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α.. 

 
 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……………....…… ΕΥΡΩ ………….. 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης 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 ……………………………, ΑΦΜ.……………………, οδός…………………..……………., αριθμός 
……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) 
…………………………….., κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή 
εκτέλεση από αυτή των όρων της υπ’ αριθμό ……………… σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την 
προμήθεια …………………………………………………………………….……………………… (αριθμός διακήρυξης ……/……, 
ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ………../………..) προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης 
Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. και το οποίο ποσόν 
καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής. 
2. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία 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. 
3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 
4. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 
5. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 

Με εκτίμηση 
                                                                                                                                                                                  ΕΚΔΟΤΗΣ 
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