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ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 

Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά 
Τηλ. Αρμόδιας Υπαλλήλου: (28210) 37040 / Fax (28210) 37082 

 
       ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 

Τίτλος Έργου 

«Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης 
Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο "G4M", με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01469, 

της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά 
Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81957 

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Προμήθεια εξοπλισμού σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: ένας (1) φορητός υπολογιστής 
(laptop), προϋπολογισμού ποσού 1.300,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 2: τρεις (3) οθόνες 
υπολογιστή (monitor), προϋπολογισμού ποσού 900,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 3: είδη 
περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϋπολογισμού ποσού 3.400,00 € 
συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
Το συνολικό ποσό της δαπάνης του διαγωνισμού ανέρχεται στις 4.516,13 € πλέον ΦΠΑ 24%, 
ήτοι στις 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Αναθέτουσα Αρχή 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, 
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 

Προϋπολογισμός ανά 
Τμήμα 

Τμήμα 1: ένας (1) φορητός υπολογιστής (laptop) προϋπολογισμού 
ποσού 1.300,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (1.048,39 € πλέον ΦΠΑ ποσού 
251,61 €), Τμήμα 2: τρεις (3) οθόνες υπολογιστή (monitor), 
προϋπολογισμού ποσού 900,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (725,81 € πλέον 
ΦΠΑ ποσού 174,19 €), Τμήμα 3: είδη περιφερειακού εξοπλισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϋπολογισμού ποσού 3.400,00 € 
συμπ/νου ΦΠΑ (2.741,94 € πλέον ΦΠΑ ποσού 658,06 €). 

Διαδικασία Ανάθεσης Συνοπτικός Διαγωνισμός 

Κριτήριο Ανάθεσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
(βάσει τιμής) 
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Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, ώρα 10:00 π.μ. 

Κωδικός Έργου 
 
Χρηματοδότης/ες 

81957 
Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς 
πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 
2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

Πρωτόκολλο 
διαγωνισμού 

9785/22-04-2019 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή ενός ή περισσοτέρων αναδόχου/ων για την 
προμήθεια των ειδών των ακόλουθων Τμημάτων: Τμήμα 1: ένας (1) φορητός υπολογιστής 
(laptop) Τμήμα 2: τρεις (3) οθόνες υπολογιστή (monitor), Τμήμα 3: είδη περιφερειακού 
εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα και όπως τα 
είδη αυτά αναλύονται ανά Τμήμα και εξειδικεύονται ως προς το πλήθος και τα τεχνικά τους 
χαρακτηριστικά στο Παράρτημα Β με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας. 
 

Τμήμα 
Διαγωνισμού 

Ποσότητα 

σε 

τεμάχια 

Προϋπολογισθέν 

κόστος σε € (καθαρή 

αξία) ανά 

Μονάδα/Τμχ 

Προϋπολογισθείσα τιμή σε € για 

το σύνολο της ποσότητας (με 

ΦΠΑ) 

1 1 τμχ 1.048,39 € 1.300,00 € 

2 3 τμχ 241,93 € 900,00 € 

3  i. 2 τμχ 26,21 € 65,00 € 

ii. 2 τμχ 504,03 € 1.250,00 € 

iii.  2 τμχ 12,10 € 30,00 € 

iv. 1 τμχ 120,97 € 150,00 € 

v. 1 τμχ 84,68 € 105,00 € 

vi. 10 τμχ 88,71 € 1.100,00 € 

vii. 2 τμχ 32,26 € 80,00 € 

viii. 2 τμχ 64,52 € 160,00 € 

ix. 2 τμχ 14,11 € 35,00 € 

x. 2 τμχ 40,32 € 100,00 € 

xi. 2 τμχ 56,45 € 140,00 € 

xii. 1 τμχ 28,22 € 35,00 € 

xiii. 3 τμχ 26,88 € 100,00 € 

xiv. 2 τμχ 4,03 € 10,00 € 

xv. 2 τμχ 16,13 € 40,00 € 
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Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς 
υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης 
Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο "G4M",  με Κ.Ε. ΈΛΚΕ 
81957 και επιστημονικά υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά.  
 
Το ως άνω έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και 
ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 
2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».  
 
Επισημαίνεται ότι γίνεται δεκτή η υποβολή προσφοράς ανά Τμήμα και πάντως για το σύνολο 
των ειδών κάθε Τμήματος και για απεριόριστο αριθμό τμημάτων. Σε περίπτωση υποβολής 
προσφοράς για περισσότερα του ενός Τμήματα, τότε θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, ο 
οικονομικός φορέας να υποβάλλει σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους την προσφορά του 
για κάθε Τμήμα, οι οποίοι με την σειρά τους θα περιλαμβάνουν δύο επιμέρους υπο-φακέλους 
(τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς για κάθε Τμήμα συμμετοχής). Αυτό 
συνεπάγεται την αυτοτέλεια κάθε φακέλου (τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για κάθε τμήμα 
του διαγωνισμού). 
 Λόγω ταυτότητας κριτηρίων ανάθεσης για το σύνολο των Τμημάτων του διαγωνισμού, 
είναι δυνατή η κατάθεση ενός μόνο υπο-φακέλου με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής, ο 
οποίος θα αφορά στο σύνολο των Τμημάτων συμμετοχής (ενός ή περισσοτέρων, αναλόγως το 
πλήθος των τμημάτων συμμετοχής του οικονομικού φορέα) και ο οποίος θα εμπεριέχεται στον 
κεντρικό φάκελο. Επισημαίνεται ότι στο εξωτερικό του κάθε υπο- φακέλου (ο οποίος θα 
αντιστοιχεί σε κάποιο από τα Τμήματα), θα πρέπει να αναγράφεται το Τμήμα στο οποίο 
αφορά η προσφορά.  
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής). 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
O προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού για το σύνολο των Τμημάτων ανέρχεται στο 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (4.516,13 €) 
πλέον ΦΠΑ ποσού χιλίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (1.083,87 €), ήτοι στο 
συνολικό ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (5.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός ανά Τμήμα του διαγωνισμού αναλύεται ως ακολούθως: 
Τμήμα 1: ένας (1) φορητός υπολογιστής (laptop), προϋπολογισμού ποσού χιλίων σαράντα οκτώ 
ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1.048,39 €) πλέον ΦΠΑ ποσού διακοσίων πενήντα ενός ευρώ και 
εξήντα ενός λεπτών (251,61€), ήτοι συνολικού ποσού χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00 €) 
συμπ/νου ΦΠΑ, 
Τμήμα 2: τρεις (3) οθόνες υπολογιστή (monitor), προϋπολογισμού ποσού επτακοσίων είκοσι 
πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (725,81 €) πλέον ΦΠΑ ποσού εκατό εβδομήντα τεσσάρων 
ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (174,19 €), ήτοι συνολικού ποσού ενιακοσίων ευρώ (900,00 €) 
συμπ/νου ΦΠΑ, 
Τμήμα 3: είδη περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϋπολογισμού ποσού 
δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2.741,94 €) πλέον 
ΦΠΑ ποσού εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (658,06 €), ήτοι συνολικού ποσού 
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τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (3.400,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ. 
  
Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 
α) Τα μεταφορικά κ.λπ. έξοδα εφόσον αυτά υπάρχουν, μέχρι τον τόπο και χώρο που θα 
υποδειχθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης.  
β) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί της συνολικής 
αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και 
κρατήσεων. Επίσης, υπολογίζεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ 
φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης. (άρθρο 
4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει).  
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε 
άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της 
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 
6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
δ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), 
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 1191/22.3.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 969/22.3.2017, τ. Β’) κατ’ εφαρμογή της παρ. 
3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016. Η κράτηση υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε 
αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης επί της οποίας επιβάλλεται η 
κράτηση. 
ε) Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με 
τα οριζόμενα σύμφωνα στο άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α’). 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, αναφέρονται αναλυτικά ανά Τμήμα στο 
Παράρτημα B της παρούσας «Τεχνικές Προδιαγραφές». 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα 
με : 

 Τα άρθρα 43 και 44 του ν. 4605/01-04-2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/01-04-2019), με τον οποίο 
τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4412/2016 

 Το άρθρο 15 του ν. 4541/2018 (Α΄ 93/31-05-2018), με τον οποίο τροποποιούνται διατάξεις του 
ν. 4412/2016 

 Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/13.11.2017) 

 Τον Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137/13.09.2017) 

 Τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/04-08-2017) 

 Τον Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/23.12.2016) 

 Tον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) 

 Τον Ν  4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) 

 Την με αρ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφη οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 
σχετικά 
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με «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που 
προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) κατόπιν 
δημοσίευσης του ν. 4605/2019» 

 Την απόφαση της 503ης /11-04-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  
ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου με Κ.Ε. 81957 
(ΑΔΑ: ΩΓΤΚ469Β6Ν-ΝΙΛ και ΑΔΑΜ: 19REQ004784511) 

 Την απόφαση της 505ης/18-04-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης (αρ. πρωτ. 9702/19-04-2019 ΑΔΑ: ΩΘ39469Β6Ν-7ΩΧ), με την οποία 
εγκρίθηκε η δημοσίευση και διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και την με αρ. πρωτ. 
ΕΛΚΕ 9615/19-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω6Σ7469Β6Ν-ΟΥΟ) για την 
ύπαρξη και δέσμευση του ποσού του προϋπολογισμού από τις κατηγορίες δαπάνης του έργου 
14-03 (για Τμήματα διαγωνισμού 1 και 2 του διαγωνισμού) και 64-08 (για το Τμήμα 3 του 
διαγωνισμού).  

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, τον διαδικτυακό τόπο του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.elke.tuc.gr  Νέα-
Ανακοινώσεις  Προκηρύξεις/Διακηρύξεις) και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης 
(www.tuc.gr  Νέα-Ανακοινώσεις & Συζητήσεις Προκηρύξεις/Διακηρύξεις),  περίληψη δε 
αυτής (προκήρυξη) θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στις ως άνω 
ιστοσελίδες. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. καθώς και στον 
Διαδικτυακό τόπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης 
(http://www.elke.tuc.gr) και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (http://www.tuc.gr). 
 
Η διακήρυξη και τα σχετικά με αυτή έγγραφα διατίθενται και από το Τμήμα Προμήθειας 
Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, κτήριο Ε4, 
Γραφείο 009, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της προκήρυξης και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Υπηρεσία, τη 
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο.  
 
Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό 
τόπο του Ειδικού Λογαριασμού του Πολυτεχνείου Κρήτης (http://www.elke.tuc.gr) και στην 
ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (http://www.tuc.gr) και θα αποτελεί ευθύνη του 
ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση γι’ αυτές. 
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγγράφως συμπληρωματικές διευκρινίσεις, πληροφορίες κ.λπ. για τον 
διαγωνισμό το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

http://www.elke.tuc.gr/
http://www.tuc.gr/
http://www.tuc.gr/
http://www.elke.tuc.gr/
http://www.tuc.gr/
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Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. 
 
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 
 
Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού 
από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 
 
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του 
αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού.  
 
Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη σύμβαση, να 
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με 
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την 
εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. 
 
Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις 
δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.  
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
9.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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 
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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), 

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 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση αποκλεισμού 
οικονομικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
9.2.1 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 όταν 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.  
9.2.2. Αποκλείεται επίσης από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με 
τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα) και ββ) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ.  
 
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 οικονομικός φορέας, όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
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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. 
 
Επίσης, δεν αποκλείεται οικονομικός φορέας όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 
ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. 
9.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, 

β) εάν 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. 

γ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης. 
 
9.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
 
9.5 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
10.1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με 
το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  
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10.2 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν τα πιστοποιητικά που έχουν 
επισημανθεί (όπου έχει γίνει η σχετική αναφορά) στις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
Παραρτήματος Β, τα οποία και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα  των υπό προμήθεια ειδών. Οι οικονομικοί 
φορείς, υποχρεούνται να συμπληρώσουν το σχετικό πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ. και να προσκομίσουν τα 
σχετικά πιστοποιητικά εφόσον τους ζητείται. 
  
2.2.7   Διατηρείται για λόγους αρίθμησης 
2.2.8  Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
προσφορά, με τους εξής ακόλουθους τρόπους:  
 

1) Οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους (με σχετική εξουσιοδότηση) 
μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (Παρασκευή 31/05/2019 και ώρα 09:30 π.μ.) 
επί ποινή αποκλεισμού προκειμένου να πρωτοκολληθούν, στο κτήριο Ε4, Γρ. 009, Τμήμα 
Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας, του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Χανιά. 
 
2) Αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέλθουν στην υπηρεσία (κτήριο Ε4, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και 
Μισθώσεων, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Κουνουπιδιανά, 
Χανιά) μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι την Πέμπτη 
30/05/2019) και ώρα 15:00, επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν. 

 
Η Προσφορά υποβάλλεται συντεταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική 

γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε σφραγισμένο φάκελο ως ακολούθως: 
Για την κατάθεση προσφοράς, απαιτούνται, επί ποινή αποκλεισμού, τόσοι υπο-φάκελοι όσα 
και τα Τμήματα  για τα οποία ενδιαφέρεται κάθε οικονομικός φορέας.  

Σε κάθε επιμέρους φάκελο, που αφορά σε κάποιο Τμήμα, το οποίο και θα πρέπει να 
αναγράφεται εξωτερικά καθενός εξ αυτών, εσωκλείονται οι εξής επιμέρους υπο-φάκελοι α) 
Τεχνικής Προσφοράς και β) Οικονομικής Προσφοράς.  

Λόγω του ότι το κριτήριο συμμετοχής είναι ενιαίο για όλα τα Τμήματα (πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), είναι δυνατή η κατάθεση ενός υπο-
φακέλου (ο οποίος θα περιλαμβάνεται στον κεντρικό φάκελο) με την ένδειξη Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής, ο οποίος και θα αφορά στο σύνολο των Τμημάτων της προσφοράς. Ο εξωτερικός 
φάκελος, που θα περιλαμβάνει τους επιμέρους φακέλους ανά Τμήμα συμμετοχής, θα πρέπει να 
φέρει τις κάτωθι εξωτερικές ενδείξεις: 
  
Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): 
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Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, 
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 
 Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 

ΠΡΟΣ 
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης 

(Κτήριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά) 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διακήρυξη αρ. πρωτ. 9785/22-04-2019 
(Ημερομηνία Διενέργειας 31/05/2019) 

Τμήμα/τα Συμμετοχής Οικ. Φορέα  …… 
«Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίμων αυτών 

σε Τμήματα» 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία 

 
Μέσα στον φάκελο της Προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
Προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 
σφράγισής τους) φακέλους ως εξής: 
 
Ο υπο-ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) στην οποία 
κατατίθενται τα αιτούμενα στο άρθρο 12 της παρούσης έγγραφα. Επισημαίνεται ότι ο υπο-
φάκελος αυτός, μπορεί να υποβληθεί μία φορά, λόγω ταυτότητας κριτηρίων ανάθεσης για το 
σύνολο των Τμημάτων του διαγωνισμού.  
 
Ο υπο-ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στην οποία γίνεται μνεία του Τμήματος 
στο οποίο αφορά και περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (σύμφωνα με το 
Παράρτημα Β της παρούσας).  
 
Ο υπο-ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στην οποία γίνεται μνεία του 
Τμήματος στο οποίο αφορά και περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (σύμφωνα 
με το Παράρτημα Γ της παρούσας).  
 
Οι υπο-φάκελοι Α, Β & Γ θα πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο.  
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  
 
Οι προσφέροντες με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
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ΑΡΘΡΟ 12: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:  
Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ε, 
«ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, το οποίο υπογράφεται έως δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του ενδιαφερόμενοι 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος 
προσώπου1.  
 
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  

 Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και IV) 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση και μόνο στα πεδία που 
ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του 
Παραρτήματος Γ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)» της 
παρούσας διακήρυξης.  

 Το μέρος V συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής.  

 
Επισημαίνεται ότι :  

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.  

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί 
και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV).  

 Σύμφωνα με το άρθρο 79  Α ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 13 
ν 4497/2017, είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση νομίμου 
εκπροσώπου, ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου για τον σκοπό αυτό προσώπου, η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την 
υπογραφή του ΤΕΥΔ, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης διαδικασίας σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι η παροχή αυτής της δυνατότητας, δεν στερεί στους οικονομικούς 
φορείς την δυνατότητα υπογραφής του ΤΕΥΔ από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται 
στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/20162. 

 Ενώσεις οικονομικών φορέων  

                                                           
1 Άρθρο 43 παρ. 6 ν. 4605/2019 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016». 

2 Κατευθυντήρια Οδηγία 23/Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ΑΔΑ 

Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε. 
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i) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

ii) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του μέρους ΙΙ.Α 
(Τρόπος συμμετοχής) και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα 
επιμέρους τμήματα. Επίσης θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα- 
μέλος της ένωσης.  

iii) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ένωσης ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία του 
επιμέρους Τμήματος για το οποίο αφορά η προσφορά (σύμφωνα με το Παράρτημα Β της 
παρούσας).  
 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία του 
επιμέρους Τμήματος για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά και πρέπει να συνοδεύεται από 
πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Προσφέροντα 
(σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Γ «Οικονομική Προσφορά» της παρούσας η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής), στον οποίο θα αποτυπώνεται η τιμή μονάδας είδους 
(καθαρή αξία), το ποσό που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ, καθώς και το τελικό ποσό της προσφοράς, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για το σύνολο των τεμαχίων κάθε είδους.  
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
13.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 9 «ΛΟΓΟΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» της παρούσας διακήρυξης, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

α) για την παράγραφο 9.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, 
ότι το/τα πρόσωπο/α του άρθρου 79 Α παρ. 2 (νόμιμος εκπρόσωπος οικ. φορέα) δεν έχει/ουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ελλείψει του 
ως άνω πιστοποιητικού, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει ισοδύναμο έγγραφο, το οποίο 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω φορέας, από το οποίο προκύπτει η μη 
καταδίκη για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 ν. 4412/20163.  
 
Στην περίπτωση νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών τότε το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου (ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους) αφορά τους διαχειριστές, όταν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), ενώ για την περίπτωση των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) η ως άνω υποχρέωση βαρύνει τον 

                                                           
3 Άρθρο 80 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την τροποποίηση που υπέστη από 

το άρθρο 43 του ν. 4605/2019. 
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διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου το απόσπασμα αφορά τον νόμιμο εκπρόσωπό τους. Σε περίπτωση 
περισσότερων του ενός νομίμων εκπροσώπων, η υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών. 
 
Το ανωτέρω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή του4.   

 
β) για την παράγραφο 9.2.1. i) για την καταβολή φόρων προσκομίζονται αποδεικτικό 

ενημερότητας για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο, ii) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, προσκομίζονται πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση 
αρχή, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τα οποία αμφότερα θα 
είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριμήνου από την υποβολή τους. 
Προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να δηλώνουν αν έχουν πέραν της κύριας και επικουρική 
ασφάλιση, θα υποβάλλουν πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων υπό β) και υπεύθυνη δήλωση, 
η οποία θα φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται το πλήθος των 
φορέων ασφάλισης, οι οποίοι και θα κατονομάζονται, καθώς και η μη ύπαρξη οφειλής σε 
οιοδήποτε εξ αυτών. Επιπρόσθετα και δεδομένου ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό 
διάστημα και λαμβανομένου υπόψη του σύντομου πολλές φορές χρόνου ισχύος αυτών των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 
μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως τα πιστοποιητικά αυτά ώστε να καλύπτουν και τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς, τα οποία και συνυποβάλλουν κατόπιν κλήσης, με τα λοιπά 
αιτούμενα έγγραφα, εφόσον οριστούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 
   για την παράγραφο 9.2.2. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό από την 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το 
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ως άνω προβλεπόμενου πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 
χώρας, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού, με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της κοινοποίησης της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 5.  

 
γ) για την παράγραφο 9.3 (περίπτωση α’)6 υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα 

ενώπιον αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

                                                           
4 Άρθρο 43 παρ. 7 α στοιχ. αα και αδ του ν. 4605/2019, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 80 του ν. 

4412/2016 και σχετ. έγγραφη οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ με αρ. 2210/19-04-2019 «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο 

έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο 

(δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019». 
5 Άρ. 43 παρ. 7 στοιχ. αδ υπό ε) ν. 4605/2019, ο οποίος τροποποιεί το άρ. 80 του ν. 4412/2016. 
6 9.3.α΄: Περί μη αθέτησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016. 
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οριζόμενοι στο οικείο μέρος λόγοι αποκλεισμού, με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της 
κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 7.  

 
δ) για την παράγραφο 9.3 (περίπτωση β’)8 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια 

κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
περίπτωση β’ της παραγράφου 9.3 του άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή 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.  
Τα αιτούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριμήνου από την υποβολή 
τους9.  
 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της ανωτέρω παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης β’ της 
παραγράφου 9.3 του άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 
4412/2016. 
 

ε) για την παράγραφο 9.5 υπεύθυνη δήλωση10 του οικονομικού φορέα, ενώπιον αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, 
με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης 11.   
 
Για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων και τα 
πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση 
ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλεται σχετικό αποδεικτικό, εκδοθέν έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή του.  
 
13.2 Για την απόδειξη των απαιτήσεων του άρθρου 10 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» της παρούσας 
διακήρυξης οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:  

                                                           
7 Άρ. 43 παρ. 7 στοιχ. αδ υπό ε) ν. 4605/2019, ο οποίος τροποποιεί το άρ. 80 του ν. 4412/2016. 
8 9.3.β΄: Περί μη πτώχευσης, υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαγωγής σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή περί μη υπαγωγής σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
9 Άρ. 43 παρ. 7 στοιχ. αδ εδ. α του ν. 4605/2019, ο οποίος τροποποιεί το άρ. 80 του ν. 4412/2016 και σχετ. 

έγγραφη οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ με αρ. 2210/19-04-2019 «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος 

των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), 

κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019». 
10 Επισημαίνεται ότι απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης. 
11 Άρ. 43 παρ. 7 στοιχ. αδ υπό ε) ν. 4605/2019, ο οποίος τροποποιεί το άρ. 80 του ν. 4412/2016. 
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Για την απόδειξη της παραγράφου 10.1 «Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας», πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 
του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους.  
Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή του.  
 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 
της υπό ανάθεση σύμβασης.  
 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  
 
13.3 για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι α) φυσικό πρόσωπο, προσκομίζει έγγραφο στο οποίο καταγράφοντα 
τα πλήρη στοιχεία του (φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας), β) νομικό πρόσωπο, 
προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης (και τελευταίας 
τροποποίησης, εφόσον έχει συντελεστεί τέτοια) και νόμιμης εκπροσώπησης όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά τροποποιήσεων του ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, γενικά 
πιστοποιητικά του ΓΕΜΗ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του διαγωνιζομένου. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου.  
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
Όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα έγγραφα/πιστοποιητικά, υποβάλλονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους12.  
 

                                                           
12 Άρθρο 80 παρ. 13 ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 στοιχ. αε ν. 4605/2019. 
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ΑΡΘΡΟ 14: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από 
την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή τους (ήτοι από 01/10/2019). 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 
Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016, 
εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της.  
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση του 
εξοπλισμού, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. 
 
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο 
θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους 
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά 
την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 
επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 
 
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 
προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος σε περίπτωση 
αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος, το οποίο αναφέρεται στην 
Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή μονάδας. 
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 
τα παρέχουν. 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31/05/2019 και ώρα 10:00 πμ στον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, στο κτήριο Ε4 στην Πολυτεχνειούπολη, 
Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά, από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η 
οποία θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν κλήρωσης, η οποία, αφού παραλάβει τις 
υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών, με την 
ακόλουθη διαδικασία13:  

                                                           
13 Άρθρο 100 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ακολούθως ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από το αρμόδιο όργανο όλα 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 οικονομικών 
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 
όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
 
β) Στην συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη 
των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών 
που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. 
 
γ) 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 ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή 
αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα 
Προμηθειών). Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις 
οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και 
γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας. 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών ολοκληρώνει την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών εντός επτά (7) εργασίμων ημερών 
από την αποσφράγιση, ενώ την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών, εφόσον η αποσφράγιση αυτών δεν πραγματοποιηθεί την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. 14 
 
Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται εντός προθεσμίας 
δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή τους στην Αναθέτουσα Αρχή, με την ίδια 
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία αποτελεί απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου και η 
οποία κοινοποιείται, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 19 του ν. 4497/2017, με επιμέλειά της  
στους προσφέροντες.  
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης15. 

                                                           
14 Άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 ν. 4605/2019. 
15 Άρθρο 117 παρ. 3 εδ. β ν. 4412/2016. 
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Σε περίπτωση αποκλεισμού προσφέροντος ή παροχής διευκρινίσεων κατά το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016, ενδέχεται τα πρακτικά να επικυρώνονται με περισσότερες από μία αποφάσεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή, μετά την πάροδο της πενθήμερης προβλεπόμενης στο άρθρο 127 του Ν. 
4412/2016 προθεσμίας άσκησης ένστασης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 103 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 19 του ν. 4497/2017, ειδοποιεί εγγράφως 
τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών16 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α` 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 13 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα 
αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) 
ημερών που αρχικά παρεσχέθη αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση 
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 
την προθεσμία την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το ως άνω εφαρμόζεται αναλόγως και 
στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο της κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α, τηρουμένων των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας. 17 
 
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 δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 
ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, του 
άρθρου 75 του ν. 4412/2016, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται 
η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον αυτή είχε ζητηθεί. 
Ακολούθως, καλείται σε υποβολή των δικαιολογητικών (διαδικασία άρθρου 103 ν. 4412/2016) ο 
οικονομικός φορέας ο οποίος υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την 
αποσφράγιση και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
(Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

                                                           
16 Άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 ν. 4605/2019 και ισχύει. 
17 Άρθρο 103 παρ. 2 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 εδ. β του ν. 4605/2019 και ισχύει. 
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Πολυτεχνείου Κρήτης) για την λήψη απόφασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για 
την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 
 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, έχουν την δυνατότητα να λάβουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία επικυρώνεται το πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού για τον έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης αποτελεί απόφαση 
κατακύρωσης και η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως αυτήν, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή μετά την πάροδο της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 
ένστασης και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 105 παρ. 3γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 107 παρ. 26 του ν. 4497/2017, ειδοποιεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 13 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» εφόσον 
αυτά έχουν λήξει από την ημέρα υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών. 
 
Μετά την υποβολή εκ νέου των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 
 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα 
έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση 
άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση  
του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο , το οποίο 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 18 
 
ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού/σύμβασης 
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. 

                                                           
18 Άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 στοιχ. γ ν. 4605/2019. 
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Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά19. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η  
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β` της παραγράφου 1 του 
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
 
Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση του εξοπλισμού, έχουν 
καταργηθεί τα αιτούμενα με την προκήρυξη μοντέλα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει 
αντί των προσφερθέντων και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί μοντέλα, αποδεδειγμένα 
τουλάχιστον ισάξια ή ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και 
αξιολογήθηκαν, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση. 
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της οποίας ο 
ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
 
Τροποποίηση της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο κατά τη διάρκειά της δύναται να 
επέλθει δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις 
που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 21:  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου 
οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με 
την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 
 
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του 
παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να 
αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για 
οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την προκήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη 
ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη 
σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων 
της παρούσας. 
 

                                                           
19 Άρθρο 103 παρ. 5 εδ. β ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 στοιχ. δ ν. 4605/2019 και ισχύει. 
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ΑΡΘΡΟ 22: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 
4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
ΑΡΘΡΟ 23: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εάν τυχόν υποβληθούν Εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση 
να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων 
αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 24: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται για το σύνολο των ειδών των επιμέρους τμημάτων του 
διαγωνισμού σε τριάντα ημέρες (30) υπολογιζόμενες ημερολογιακά από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να 
έχει ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες στη σύμβαση προμήθειες. 
 
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο σύνολό τους στο Εργαστήριο Διανεμημένων 

Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων της Σχολής Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα δε έξοδα μεταφοράς και 

εγκατάστασης θα βαρύνουν τον/ους Ανάδοχο/ους.  

ΑΡΘΡΟ 25: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, θα πραγματοποιηθεί από τριμελή 

Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα ορισθεί μετά την διενέργεια κλήρωσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν 

τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 26: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του/των Αναδόχου/χων θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του συμβατικού 
τιμήματος της παρούσας, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, 
μετά την έκδοση του νόμιμου παραστατικού και την προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνει από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του 
έργου, με εντολή του επιστημονικά υπευθύνου του έργου. 
 
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων 
που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο 
Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Οι πληρωμές γίνονται υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος από το 
Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
ΑΡΘΡΟ 27: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Ο/Οι Ανάδοχος/χοι θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
ΑΡΘΡΟ 28: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικών επιστολών. 

ΑΡΘΡΟ 29: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΧΩΝ 
1. Ο/Οι Ανάδοχος/χοι δεν δικαιού(ν)ται να εκχωρεί/ούν τη σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε 
να αναθέτει/ουν, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο 
του αντικειμένου της Σύμβασης ούτε να υποκαθίστα(ν)ται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται 
ρητά στην προκήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 
δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, 
υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση 
αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας 
ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό 
τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους 
που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω 
ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση 
Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή 
σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη 
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

2. Ο/Οι Ανάδοχος/χοι, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
παρούσας ή της Προσφοράς του, έχει/χουν υποχρέωση να αποζημιώσει/σουν την Αναθέτουσα 
Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε θετική και αποθετική ζημία 
που προκάλεσε/σαν με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι 
το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

3. Ο/Οι Ανάδοχος/χοι φέρει/ουν τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι 
την παραλαβή του. 

4. Σε περίπτωση που ο/οι Ανάδοχος/οι είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

5. Σε περίπτωση που ο/οι Ανάδοχος/οι είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 
Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

6. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη 
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του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της 
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της 
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν 
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 
Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 30: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 παρ. 2 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α` του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 31: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ 28/2015 (Α`34). 
 
ΑΡΘΡΟ 32: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
ΑΡΘΡΟ 33: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια των Χανίων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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ΑΡΘΡΟ 34: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 
127 του Ν. 4412/2016. 

 
 
 
 

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης  
 
 
 

____________________________ 
 Μιχαήλ Ζερβάκης 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
ΕΛΚΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τμήμα 1 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υλικού 
Ένας (1) Φορητός Υπολογιστής (Laptop) με συνολική αξία 1.300 ευρώ  
 

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές Βοηθητικά Σχόλια 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί  

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)  

Ποιότητα 

κατασκευής 
ISO 9001/9002  

Επεξεργαστής 

Chipset   Να αναφερθεί  

Οικογένεια  

Επεξεργαστής της 
οικογένειας 8th 

generation Core i7 
ή ισοδύναμο* 

 

Πυρήνες >= 4  

Συχνότητα 
Επεξεργαστή 

>= 1.8 GHz 
 

Μέγιστη Συχνότητα 
Επεξεργαστή Turbo 

>= 3.9 GHz 
 

Cache Επεξεργαστή  >= 8 MB  
 

Μνήμη 

Χωρητικότητα >= 8 GB  

Τύπος DDR4  

Σκληρός Δίσκος 1ος 

Χωρητικότητα >= 256GB   

Τύπος SSD  

Σκληρός Δίσκος 2ος 

 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ 

  

  

Οπτική μονάδα OXI  

Αναγνώστης 

καρτών 
Μulti-format SD media 

card reader 
Προαιρετικό  

Οθόνη 
Διαστάσεις >=15.6 inches  

Ανάλυση οθόνης >=  1920x1080   
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Τύπος  Anti-Glare  

Κάρτα Γραφικών  

 

Μοντέλο  Να αναφερθεί  

chipset  NVIDIA  

Μνήμη  >= 4GB  

Τύπος μνήμης GDDR5  

Ασύρματη 

Επικοινωνία 

Υποστήριξη 
πρωτοκόλλων  

802.11 a/b/g/n 

ΝΑΙ  

   

Υποστήριξη 
πρωτοκόλλου 

Bluetooth 
ΝΑΙ  

Ενσωματωμένα ηχεία NAI  

Eνσωματωμένη κάμερα 
και ψηφιακό 
μικρόφωνο 

ΝΑΙ  

Θύρες 

USB Type-C Προαιρετικό  

USB 3.1 >= 1  

USB 2 Προαιρετικό  

VGA Προαιρετικό   

HDMI ΝΑΙ  

RJ-45 NAI  

Συνδυασμένη θύρα 
μικροφώνου/ακουστικών  

ΝΑΙ  

Μπαταρία >= 3 κελιών, λιθίου ιόντων (Li-Ion)  

Διαστάσεις 

Πλάτος <= 38 cm  

Βάθος <= 25.8 cm   

Ύψος <= 2.27  cm   

Bάρος <= 2,53 κιλά   

Τσάντα Μεταφοράς Προαιρετικό  
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Να προσκομισθούν 

αντίγραφα των 

αντίστοιχων 

πιστοποιητικών 

από τον 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ  

Λειτουργικό 

Σύστημα 
Windows 10 64 bit  

Οδηγοί – Λογισμικό 

διαχείρισης 

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του 
παραπάνω υλικού για τα υποστηριζόμενα 

λειτουργικά συστήματα σε ηλεκτρονική μορφή 
 

Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 
Τουλάχιστον 2  έτη εγγύηση   

Τύπος Εγγύησης  NBD (Next Business Day)  

Παράδοση  όπως αναφέρεται σε διακήρυξη 
 

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες  

 

Τμήμα 2 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υλικού 
Τρείς (3) Οθόνες υπολογιστή 27 ιντσών (monitor) συνολικής αξίας 900 ευρώ 
 

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές 

Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο 

Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Ποιότητα 

Κατασκευής / 

ISO 

Κατασκευαστή 

ISO 9001/9002 ή ισοδύναμο  

 

Τύπος  Full HD,  In-Plane Switching (IPS)   

Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά 

Μέγεθος Οθόνης >= 27 inches   

Φωτεινότητα >= 250 cd/m²   

Λόγος Αντίθεσης 

Native Contrast 

Ratio >=1000:1 

(Typical) 

 

 

Dynamic Contrast 

Ratio >=8 

Million:1 (Max) 

 

 

Απόσταση Pixels  

(Pixel Pitch) 
<= 0.3114mm  

 

 

Pixesl ανά ίντσα (PPI) 

 

>=81  

 

Γωνία Θέασης (Viewing 

Angle) 

178/178 μοίρες 

(μέγιστη) 
 

 

Aspect Ratio 16: 9   

Χρόνος Απόκρισης <= 5 ms   



Αρ. πρωτ. Διακήρυξης 9785/22-04-2019        

 
 

(Response Time) 

Interface 
Αναλογικό ή/και 

ψηφιακό 
 

 

Ανάλυση λειτουργίας 

(Natural Resolution) 

Τουλάχιστον 

1920Χ1080 

Να αναφερθούν 

όλες οι 

υποστηριζόμενες 

αναλύσεις 

 

 

Αριθμός Χρωμάτων 

Τουλάχιστον 16.7 

εκατομμύρια 

χρώματα 

 

 

Video Output HDMI >=2   

Audio Output NAI   

Ρυθμίσεις (Adjustments) Τουλάχιστον tilt   

Ενσωματωμένα Ηχεία 

 

>=5 WATT 

  

Λεπτή πρόσοψη NAI (InfinityEdge )   

Υποστήριξη HDCP NAI   

Ανανέωση σάρωσης  60 Hz   

Βάρος <= 5.17 κιλά   

Τροφοδοσία 

Μονάδα τροφοδοσίας Ενσωματωμένη   

Κατανάλωση Ενέργειας 

<= 23 Watt Τυπική 

<=34 Watt 

Maximum 

<= 0.3 Watt Stand 

by/Sleep 

 

 

Δυνατότητα 

κλειδώματος 

τύπου Kensington 

NAI  

 

Διαστάσεις  

(χωρίς βάση) 

Ύψος 312,3 mm  
 

Πλάτος 522,2 mm  
 

 Βάθος 49,1 mm  
 

Να 

προσκομισθούν 

αντίγραφα των 

αντίστοιχων 

πιστοποιητικών 

από τον 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ  

 

Οδηγοί – 

Λογισμικό 

διαχείρισης 

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του 

παραπάνω υλικού για τα υποστηριζόμενα 

λειτουργικά συστήματα σε ηλεκτρονική 

μορφή 

 

 

Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

 

Τουλάχιστον 3 έτη εγγύηση στο παραπάνω 

υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία 
 

 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

(να αναφερθεί ο 

Υποστήριξη για τουλάχιστον 3 έτη για τον 

παραπάνω εξοπλισμό από την 

κατασκευάστρια εταιρεία 
 

 



Αρ. πρωτ. Διακήρυξης 9785/22-04-2019        

 
 

κωδικός 

προϊόντος εάν 

υπάρχει) 

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 
όπως αναφέρεται σε διακήρυξη  

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  

 

 

Τμήμα 3 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υλικού 
i) Δύο (2) Web Camera  συνολικής αξίας 65 ευρώ  
 

Χαρακτηριστικό  
Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο 

Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Γενικά 

Χαρακτηριστικά  

Ανάλυση 

Φωτογραφίας 
>=4 MegaPixel  

 

Ανάλυση 

Φωτογραφίας 
>=1280 x 720   

Ρύθμιση 

Εστίασης 
ΝΑΙ   

Μικρόφωνο Ενσωματωμένο   

Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

 

Τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση στο παραπάνω 

υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία 
 

 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

(να αναφερθεί ο 

κωδικός 

προϊόντος εάν 

υπάρχει) 

Υποστήριξη για τουλάχιστον 2  έτη για τον 

παραπάνω εξοπλισμό από την 

κατασκευάστρια εταιρεία 

 

 

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 

όπως αναφέρεται σε διακήρυξη 
 

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  

 

 

ii)  Δύο (2) Κάρτες Γραφικών συνολικής αξίας 1.250 ευρώ 

Χαρακτηριστικό  
Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο 

Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά 
Chipset 

Chipset 
NVIDI

A 
 

 

Χρονισμός (OC) 
>=171
0 MHz 
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boost 

>=139
5 MHz 
base 

Χρονισμός 
(Gaming Mode) 

>=168
0 MHz 
boost  
>=136
5 MHz 
base 

  

CUDA core 
 >= 
1920 

  

DirectX υποστήριξη 
 Direct 

X 12 
  

Μνήμη 

Διεπαφή Μνήμης 
>=192bi

t 
  

Μέγεθος Μνήμης >=6GB   

Τύπος Μνήμης GDDR6   

Ταχύτητα Μνήμης 
>=1400

0MHz 
  

Συνδεσιμότητα  

 

Έξοδοι 
Display Port >=2   

HDMI >=2   

Γενικά 
Χαρακτηριστικά  

Διαστάσεις  
<= 30 x 13.2 x 5 cm (Μ x 

Π x Υ). 
 

 

Ψύξη  >= 3 ανεμιστήρες   

Να 

προσκομισθούν 

αντίγραφα των 

αντίστοιχων 

πιστοποιητικών 

από τον 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ  

 

Οδηγοί – 

Λογισμικό 

διαχείρισης 

ΝΑΙ  

 

Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

 

Τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση στο παραπάνω 

υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία 
 

 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

(να αναφερθεί ο 

κωδικός 

προϊόντος εάν 

υπάρχει) 

Υποστήριξη για τουλάχιστον 2  έτη για τον 

παραπάνω εξοπλισμό από την 

κατασκευάστρια εταιρεία 

 

 

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 

όπως αναφέρεται σε διακήρυξη 
 

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  
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ii  Δύο (2) Ασύρματο USB Stick συνολικής αξίας 30 ευρώ  

Χαρακτηριστικό  
Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο 

Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Γενικά 

Χαρακτηριστικά  

Πρότυπα IEEE 802.11b/g/n  
 

Σύνδεση USB   

Συχνότητα 2.4 GHz   

Ρυθμός 

μετάδοσης 
>=150    

Ασφάλεια 

64/128 bits WEP, 

WPA/WPA2, WPA-

PSK/WPA2-PSK 

(TKIP/AES) 

  

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 

όπως αναφέρεται σε διακήρυξη 
 

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  

 

 

iv)  Μία (1) Θήκη με πληκτρολόγιο για Tablet συνολικής αξίας 150 ευρώ  

Χαρακτηριστικό  
Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο 

Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Γενικά 

Χαρακτηριστικά  

Συμβατότητα  Galaxy Tab S4   (T835)  
 

Χρώμα Μαύρο  
 

Υποδοχή 

Stylus  
NAI   

Πληκτρολόγιο ΝΑΙ   

Διάσταση  

(ΠxΥxΒ)  
251.1 x 169.5 x 7.8 mm   

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 

όπως αναφέρεται σε διακήρυξη 
 

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  
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v) Μία (1) Θήκη για Tablet συνολικής αξίας 105 ευρώ  

Χαρακτηριστικό  
Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο 

Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Γενικά 

Χαρακτηριστικά  

Συμβατότητα  Galaxy Tab S4   (T835)  
 

Χρώμα Μάυρο  
 

Υποδοχή 

Stylus  
NAI   

Διάσταση  

(ΠxΥxΒ)  
169.1 x 252.5 x 13.2 mm    

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 

όπως αναφέρεται σε διακήρυξη 
 

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  

 

 

vi)  Δέκα (10) δίσκοι τύπου  SSD συνολικής αξίας 1.100 ευρώ 

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές 

Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο 

Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Τύπος SSD   

Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά  

Μέγεθος Δίσκου 2.5”   

Χωρητικότητα >= 500GB   

Μέγιστη Ταχύτητα 

Ανάγνωσης 
>=550 MB/Sec  

 

Μέγιστη Ταχύτητα 

Εγγραφής 

>=520 

MB/Sec 
 

 

IOPS Read >=98000   

IOPS Write >=90000   

Διαστάσεις 
10 x 0.68 x 7.01 

mm 
 

 

Βάρος <=86gr   

Να 

προσκομισθούν 

αντίγραφα των 

αντίστοιχων 

πιστοποιητικών 

από τον 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ  

 

Οδηγοί – 

Λογισμικό 

διαχείρισης 

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του 

παραπάνω υλικού για τα υποστηριζόμενα 

λειτουργικά συστήματα σε ηλεκτρονική 

μορφή 
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Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

 

Τουλάχιστον 5 έτη εγγύηση στο παραπάνω 

υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία 
 

 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

(να αναφερθεί ο 

κωδικός 

προϊόντος εάν 

υπάρχει) 

Υποστήριξη για τουλάχιστον 5 έτη για τον 

παραπάνω εξοπλισμό από την 

κατασκευάστρια εταιρεία 

 

 

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 

όπως αναφέρεται σε διακήρυξη 
 

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  

 

 

vii  Δύο (2) Ηχεία 2.0  συνολικής αξίας 80 ευρώ  

Χαρακτηριστικό  
Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο 

Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Γενικά 

Χαρακτηριστικά  

Ισχύς   
>=5 Watt RMS ( 2 x 2.5 

W) 
 

 

Διαστάσεις 
141.7 mm x 100.6 mm 

x 110.3 mm 
  

Σύνδεση Jack 3.5 mm   

Βάρος <=590 gr   

Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

 

Τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση στο παραπάνω 

υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία 
 

 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

(να αναφερθεί ο 

κωδικός 

προϊόντος εάν 

υπάρχει) 

Υποστήριξη για τουλάχιστον 2  έτη για τον 

παραπάνω εξοπλισμό από την 

κατασκευάστρια εταιρεία 

 

 

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 

όπως αναφέρεται σε διακήρυξη 
 

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  

 

 

viii)  Δύο (2)  φορητοί εξωτερικοί δίσκοι τύπου  HDD συνολικής αξίας 160 ευρώ 

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές 

Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο 

Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   
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Τύπος Φορητός  εξωτερικός δίσκος HDD   

Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά  

Μέγεθος Δίσκου 2.5”   

Χωρητικότητα >= 1TB   

Σύνδεση  
USB 3.0 / USB 

2.0  
 

 

κρυπτογράφηση   AES 256-bit    

Χρώμα Μαύρο   

Λειτουργικά συστήματα  

Windows 10, 

Windows 8, 

Windows 7  

 

 

Διαστάσεις  
110 x 81.5 x 

13.8 mm 
 

 

Εγγύηση  >=2 χρόνια  
 

Να 

προσκομισθούν 

αντίγραφα των 

αντίστοιχων 

πιστοποιητικών 

από τον 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ  

 

Οδηγοί – 

Λογισμικό 

διαχείρισης 

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του 

παραπάνω υλικού για τα υποστηριζόμενα 

λειτουργικά συστήματα σε ηλεκτρονική 

μορφή 

 

 

Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

 

Τουλάχιστον 2  έτη εγγύηση στο 

παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια 

εταιρεία 

 

 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

(να αναφερθεί ο 

κωδικός 

προϊόντος εάν 

υπάρχει) 

Υποστήριξη για τουλάχιστον  2 έτη για τον 

παραπάνω εξοπλισμό από την 

κατασκευάστρια εταιρεία 

 

 

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 

όπως αναφέρεται σε διακήρυξη 
 

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  

 

 

ix) Δύο (2) θήκες για Φορητό εξωτερικό δίσκο συνολικής αξίας 35 ευρώ 

Χαρακτηριστικό  
Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο 

Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Γενικά 

Χαρακτηριστικά  

Συμβατότητα  Portable HDD 2.5”  
 

Χρώμα Μαύρο  
 

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 
όπως αναφέρεται σε διακήρυξη  

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  
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x) Δύο (2) Τηλεχειριστήρια Παρουσιάσεων  συνολικής αξίας 100 ευρώ  

Χαρακτηριστικό  
Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Γενικά 

χαρακτηριστικά    

Τύπος 

Σύνδεσης 
USB/Bluetooth   

Εμβέλεια >=20m   

Ενδεικτικές 

λυχνίες 

(LED) 

Προαιρετικό   

Λέιζερ >= Κλάσης 2   

Μήκος 

Κύματος 
640-660 nm   

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 
όπως αναφέρεται σε διακήρυξη  

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  

 

 

xi)  Δύο (2) Μνήμες για Φορητό Υπολογιστή  συνολικής αξίας 140 ευρώ 

Χαρακτηριστικό  
Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Γενικά 
Χαρακτηριστικά  

Μνήμη 

Τύπος Μνήμης    

Μέγεθος Μνήμης 
>= 8 

GB 
  

Τύπος Μνήμης DDR4   

Ταχύτητα Μνήμης 
2666 

MHz 
  

Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

 

Τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση στο παραπάνω 

υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία 
 

 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

(να αναφερθεί ο 

κωδικός 

προϊόντος εάν 

υπάρχει) 

Υποστήριξη για τουλάχιστον 2  έτη για τον 

παραπάνω εξοπλισμό από την 

κατασκευάστρια εταιρεία 

 

 

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 
όπως αναφέρεται σε διακήρυξη  

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  
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xii)  Μία (1) Τσάντα για Φορητό Υπολογιστή συνολικής αξίας 35 ευρώ  

Χαρακτηριστικό  
Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Γενικά 

Χαρακτηριστικά  

Μέγεθος  15.6”  
 

Τύπος Τσάντα πλάτης  
 

Χρώμα Μάυρο   

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 
όπως αναφέρεται σε διακήρυξη  

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  

 

 

xiii) Τρία (3) Σετ Πληκτρολόγιο με ποντίκι  συνολικής αξίας 100 ευρώ  

Χαρακτηριστικό  
Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Γενικά 

Χαρακτηριστικά  

Χρώμα   Μαύρο  
 

Πληκτρολόγ

ιο 
ΝΑΙ   

Πλήκτρα 

συντόμευση

ς  

Mute, play/pause, 

backward, forward, 

volume -, volume + 

  

Ποντίκι ΝΑΙ   

Συνδεσιμότητα  

Ασύρματο ΝΑΙ   

Διεπαφή  2.4 GHz   

Σύνδεση USB   

Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

 

Τουλάχιστον 1 έτος εγγύηση στο παραπάνω 

υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία 
 

 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

(να αναφερθεί ο 

κωδικός 

προϊόντος εάν 

υπάρχει) 

Υποστήριξη για τουλάχιστον 1  έτη για τον 

παραπάνω εξοπλισμό από την 

κατασκευάστρια εταιρεία 

 

 

Παράδοση  - Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και   
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Εγκατάσταση να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο 

του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του 

υποδειχθεί κατά την παραλαβή 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  

 

 

xiv)  Δύο (2) καλώδια  HDMI συνολικής αξίας 10 ευρώ 

Χαρακτηριστικό  
Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 

Προσφοράς 

Σημείο Αναφοράς 

Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Γενικά 

Χαρακτηριστικά  

Διασύνδεση   HDMI  
 

Ανάλυση 

βίντεο:  
>= FULL HD   

 

Μήκος 

καλωδίου  
>=3 m    

Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

 

Τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση στο παραπάνω 

υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία 
 

 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

(να αναφερθεί ο 

κωδικός 

προϊόντος εάν 

υπάρχει) 

Υποστήριξη για τουλάχιστον 2  έτη για τον 

παραπάνω εξοπλισμό από την 

κατασκευάστρια εταιρεία 

 

 

Παράδοση  - 

Εγκατάσταση 
όπως αναφέρεται σε διακήρυξη  

 

Χρόνος 

Παράδοσης 
<= 30 ημέρες  

 

 

xv)  Δύο (2) μετατροπείς  DisplayPort σε HDMI συνολικής αξίας 40 ευρώ    

Χαρακτηριστικό  
Συμμόρφωση 

Προτεινόμενης 
Προσφοράς 

Σημείο Αναφοράς 
Τεκμηρίωσης 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί   

Μοντέλο Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος   

Γενικά 
Χαρακτηριστικά  

Διασύνδεση   DisplayPort v.1.2  
 

Μετατροπέας Displayport plug → HDMI  
 

Ανάλυση 
βίντεο:  

>=  FULL HD   
 

Μήκος 
καλωδίου  

>=1.8 m    

Να προσκομισθούν 
αντίγραφα των 

ΝΑΙ  
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αντίστοιχων 
πιστοποιητικών 
από τον 
κατασκευαστή 

Παράδοση  - 
Εγκατάσταση 

όπως αναφέρεται σε διακήρυξη  
 

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες   

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Τμήμα Ποσότ

ητα 

σε 

τεμάχ

ια 

Προϋπολογισ

-θέν κόστος 

σε € (καθαρή 

αξία) ανά 

Μονάδα/Τμχ 

Προσφερόμενη 

τιμή σε € (καθαρή 

αξία) ανά 

Μονάδα/Τμχ, 

ολογράφως και 

αριθμητικώς 

Ποσό ΦΠΑ που 

αντιστοιχεί σε κ.α. 

προσφερόμενης τιμής, 

ολογράφως και 

αριθμητικώς 

Προϋπολογισ

θείσα τιμή σε 

€ για το 

σύνολο της 

ποσότητας 

(με ΦΠΑ) 

Προσφερόμενη τιμή σε € για το 

σύνολο της ποσότητας (με ΦΠΑ) 

ολογράφως και αριθμητικώς 

1 1 τμχ 1.048,39 €   1.300,00 €  

2 3 τμχ 241,93 €   900,00 €  

3  i. 2 τμχ 26,21 €   65,00 €  

ii. 2 τμχ 504,03 €   1.250,00 €  

iii.  2 τμχ 12,10 €   30,00 €  

iv. 1 τμχ 120,97 €   150,00 €  

v. 1 τμχ 84,68 €   105,00 €  

vi. 10 τμχ 88,71 €   1.100,00 €  

vii. 2 τμχ 32,26 €   80,00 €  

viii. 2 τμχ 64,52 €   160,00 €  

ix. 2 τμχ 14,11 €   35,00 €  

x. 2 τμχ 40,32 €   100,00 €  

xi. 2 τμχ 56,45 €   140,00 €  

xii. 1 τμχ 28,22 €   35,00 €  

xiii. 3 τμχ 26,88 €   100,00 €  

xiv. 2 τμχ 4,03 €   10,00 €  

xv. 2 τμχ 16,13 €   40,00 €  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής  

- Ονομασία: ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
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- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99206998 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 

73100 – ΧΑΝΙΑ, ΚΤΗΡΙΟ Ε4, Διεύθυνση δικτυακού τόπου: www.elke.tuc.gr 

Γενικές Πληροφορίες:  Μαρία Κατσιούλη 
Τηλέφωνο:                      28210 37040 
Fax:                                   28210 37082 
E-mail:                              mkatsiouli@isc.tuc.gr 
Πληροφορίες για τις 
Τεχν. προδιαγραφές:    Αικατερίνη Μανιά 
Τηλέφωνο:                       28210 37377  
E-mail:                               k.mania@ced.tuc.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): Προμήθεια εξοπλισμού σε Τμήματα: Εκτυπωτικά και Υπολογιστικά 

Συστήματα και Εργαστηριακά Αναλώσιμα 

- Κωδικοί στο ΚΗΜΔΗΣ: 30000000-9 (14-03 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, 

εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών), 33790000-4 (64-08 

Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί) 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

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; 

 

mailto:mkatsiouli@isc.tuc.gr
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

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

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:  

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

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

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

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

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

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

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

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 
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Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα (βλ. και άρ. 73 παρ. 4 

περ. ζ ν. 4412/2016) 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής: 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. (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής20; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη (ΓΙΑ ΤA ΤΜΗΜΑTA 

ΕΚΕΙΝA ΓΙΑ ΤA ΟΠΟΙA ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) . 

 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxxii το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:  
 
 

 
(……….) 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλόλητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 

με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 

πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;  

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................]  

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

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

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

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

που αναφέρονταιxxxi, 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 δωρεάνxxxii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Μ.Ο.Δ.Υ. του Έ.Λ.Κ.Ε. 

Πολυτεχνείου Κρήτης, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 

τις οποίες έχω υποβάλλει στις επιμέρους Ενότητες του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς της συμμετοχής της εταιρείας/επιχείρησης που 

εκπροσωπώ/πούμε στον με αρ. πρωτ. 9785/22-04-2019 συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 

εξοπλισμού υπολογιστών και λοιπών αναλωσίμων ειδών. 

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές) νομίμου/μων εκπροσώπου/πων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
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 iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

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

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

ευρώ. 

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

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

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

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

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

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

“διαφθορά”. 

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

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

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

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

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

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

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

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

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

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

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

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

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

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λήφθηκαν.  

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

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

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

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

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

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

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
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εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii 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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