
 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 

ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος 

Βιντεοπροβολών Παραστάσεων». 

Προϋπολογισμός: 191.584,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ( 237.564,16 ευρώ με ΦΠΑ) 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 

Χρονική διάρκεια: Οκτώ (8) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης 

 



Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 
για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων» 

 
 

Σελίδα 1 of 102 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΙνακας ΠεριεχοΜΕνων .......................................................................................................... 1 

Συνοπτικά στοιχεία Εργου ...................................................................................................... 3 

ΟΡΙΣΜΟΙ .................................................................................................................................... 4 

ΑΡΘΡΟ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ....................................................................... 6 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ........................................................................ 7 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................................ 7 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ............................................................................................................................ 8 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................ 9 

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ................................... 10 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ...................................................................... 10 

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ................................................ 12 

ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ....................................................................................................... 12 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................................. 14 

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ....................................................................................... 15 

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.......................................................................................... 18 

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ .................. 18 

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .................................................. 21 

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .......................................................................... 22 

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ..................................................................... 23 

ΑΡΘΡΟ 17. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ........................................................................................ 25 

ΑΡΘΡΟ 18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ................................................................................ 26 

ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................ 26 

ΑΡΘΡΟ 20. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................................................................................. 27 

ΑΡΘΡΟ 21. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ...................................................... 27 

ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ......................... 28 

ΑΡΘΡΟ 23. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ . 29 

ΑΡΘΡΟ 24. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ........ 30 

ΑΡΘΡΟ 25. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................. 36 

ΑΡΘΡΟ 26. ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ .............................................................................. 37 

ΑΡΘΡΟ 27. ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ............................................................ 37 

ΑΡΘΡΟ 28. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................... 38 

ΑΡΘΡΟ 29. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ............... 38 

ΑΡΘΡΟ 30. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ... 40 



Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 
για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων» 

 
 

Σελίδα 2 of 102 

ΑΡΘΡΟ 31. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................................... 40 

ΑΡΘΡΟ 32. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ................................................................................... 41 

ΑΡΘΡΟ 33. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................. 42 

ΑΡΘΡΟ 34. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η΄ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ..................... 43 

ΑΡΘΡΟ 35 ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ........................................................................ 43 

ΑΡΘΡΟ 36 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ................................................................................... 44 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ....................................................................... 46 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................. 58 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .................................................. 72 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ................ 75 

  

 



Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 
για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων» 

 
 

Σελίδα 3 of 102 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Εθνική Λυρική Σκηνή, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, 
17674 
Τηλέφωνο : 213 0885860 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.nationalopera.gr 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΔΑΜ) 

17PROC005991523 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ 

29/03/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 30/03/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

31/03/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ 

31/03/2017 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι προσφορές, στην Ελληνική 
γλώσσα ή συνοδευόμενες με επίσημη μετάφραση και σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 
του ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

30/03/2017, ώρα 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

24/04/2017, ώρα 15:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 28-04-2017, 
ώρα 12:00 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση προμηθειών 

CPV 32333300-9 «Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας» 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
237.564,16 ευρώ με ΦΠΑ (191.584,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) 

Δεν προβλέπεται η άσκηση δικαιώματος προαίρεσης 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συμφραζόμενα απαιτούν 

διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ο παρών διαγωνισμός που διενεργείται ηλεκτρονικά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4412/2016 
και της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ.)». 

ΕΡΓΟ 
Το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Συστήματος 
Βιντεοπροβολών Παραστάσεων». 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως μέγιστη δαπάνη 
για την υλοποίηση του Έργου. 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 
προσώπων/κοινοπραξία, που συμμετέχει στο διαγωνισμό 
και υποβάλλει ηλεκτρονικά προσφορά με σκοπό τη σύναψη 
Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

Ο υπογράφων την προσφορά που μπορεί να είναι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του προσφέροντα αν είναι νομικό πρόσωπο ή, 
στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον 
παραπάνω, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με 
ειδικό πληρεξούσιο από τον προσφέροντα ή σε περίπτωση 
ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο 
με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που 
εκπονήθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων κατ' αντιστοιχία με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης”. 

Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών 
φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί 
προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες 
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν, κατά το άρθρο 11, 

β) πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία ορίζονται στο 
άρθρο 12. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η’ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τη 
διενέργεια του Διαγωνισμού, η οποία γνωμοδοτεί για κάθε 
θέμα κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Η Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για την 
αξιολόγηση των προσφυγών με μέλη διαφορετικά από τα 
μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί να συνάψει Σύμβαση με την 
Αναθέτουσα Αρχή για την εκτέλεση του Έργου παροχής 
υπηρεσιών σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που 
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η’ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται 
η τελική επιλογή του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Η γραπτή συμφωνία/σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την 
κατακύρωση και το περιεχόμενο της, επί του οποίου δεν 
χωρεί διαπραγμάτευση, επισυνάπτεται στην παρούσα ως 
Παράρτημα 2. Αναπόσπαστο τμήμα της παραπάνω 
αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης, η 
προσφορά του Αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως 
τροποποιήσεις της συμφωνίας αυτής. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η Επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή ως 
αρμόδια για την παραλαβή των υπηρεσιών. 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Το Ν. 3886/10 ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

5. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28-06-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 

6. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

7. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

πλην της παρ. 3 του άρθρου 2 που καταργήθηκε με το άρθρο 377 περ. 21 του ν. 

4412/2016. 

9. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

10. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 

μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 

και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

11. Το Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/16-07-2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη 

διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 

(ΕΜΣ)» και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1160/17-7-2015 που αφορά το νέο καθεστώς 

συντελεστών ΦΠΑ. 

12. Την ΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», η 

οποία σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4412/2016 συνεχίζει να ισχύει 

μέχρι της έκδοση των αναγκαίων Υ.Α. του άρθρου 38 του ν. 4412/2016. 
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13. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (Β 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», η οποία 

σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4412/2016 συνεχίζει να ισχύει μέχρι της 

έκδοση των αναγκαίων Υ.Α. του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

14.  Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) - Ιδρυτικός Νόμος ΕΛΣ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016) 

15. Τη με αρ. 38/20.03.2017 Απόφαση του ΔΣ της ΕΛΣ με την οποία προκηρύσσεται ο 

διαγωνισμός και εγκρίνεται το τεύχος διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) 

Διεύθυνση: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, 17674 

Τηλέφωνο: 213 0885860-61 

Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών: Πρωτόκολλο ΕΛΣ 

Τηλέφωνο: 213 0885860-61 

E-mail: protocol@nationalopera.gr 

Γενική Διεύθυνση sτο Διαδίκτυο (URL): www.nationalopera.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

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

από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσφέροντες ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 36 του ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

3. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και στο άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-

2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

4. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην 

Ελλάδα αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

mailto:protocol@nationalopera.gr
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Ταχυδρομείων:(http://www.eett.gr/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSigna

tures/SupervisedList.html), 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 28-04-2017 και ώρα 12:00. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει με ηλεκτρονικό μέσο από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της διακήρυξης ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους, στη συγγραφή 

υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.nationalopera.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα 

με το άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 

7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης. 

10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε 

άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, όπως ορίζεται στο π.δ. 150/2001 (Α` 125), 

που χορηγείται από αρμόδια Αρχή/ πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/ 767/ΕΚ 

της Επιτροπής βάσει των μορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί με την Απόφαση 2011/130/ΕΕ 

της Επιτροπής. 

Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην 

Ελλάδα αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων:(http://www.eett.gr/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSigna

tures/SupervisedList.html), και  

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή πύλη: 

www.promitheus.gov.gr) 

2. Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 

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

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 

εξής: 

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

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

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

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

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

http://www.nationalopera.gr/
http://www.eett.gr/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html
http://www.eett.gr/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 

μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 

δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

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

του ΕΣΗΔΗΣ. 

4. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το ΕΣΗΔΗΣ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 29/03/2017. 

2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.47: http :// www.promitheus.gov.gr, στις 30/03/2017, όπου έλαβε Συστημικό 

Αριθμό 40175. 

3. Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύτηκε στο τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στις 31/03/2017, 

σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

4. Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Τύπο 

και συγκεκριμένα στις δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας «Γενική 

Δημοπρασιών» και «Εφημερίς Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών» στις 31/03/2017 και σε 

μια τοπική εφημερίδα «Συνείδηση» στις 31/03/2017, σύμφωνα με τη συνδυασμένη 

εφαρμογή του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 82 και 379 παρ. 1 περ. 10 του ν. 4412/2016. Τα έξοδα 

της παραπάνω δημοσίευσης καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου τον Ανάδοχο (Ν. 3801/09). 

5. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 

16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
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ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις 29-03-2017, όπου και έλαβε 

αριθμό ΑΔΑ :  ΩΡΧΛ469ΗΓΨ-9ΨΞ 

6. Η προκήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) : www.nationalopera.gr. 

7. Η λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού γίνεται από την διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 και της Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nationalopera.gr. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 

δικαιολογητικά το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

ΕΣΗΔΗΣ. 

2. Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων, 

οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ δηλαδή να 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να φέρει 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, όπως ορίζεται στο π.δ. 150/2001 (Α` 125). 

3. Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως θα δοθούν 

συγκεντρωτικά και ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόμενους στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το 

αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή 

των προσφορών. 

4. Κανένας προσφέρων δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή των προσφορών καθώς και υποβολή 

εγγράφων δεν γίνεται δεκτή, πλην των διευκρινίσεων που τυχόν θα ζητηθούν από την 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τα παρακάτω. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος βιντεοπροβολών 

παραστάσεων, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

Α. Βιντεοπροβολείς – Projectors: 

i. 2 x 3DLP 4Κ native Projector με φωτεινότητα τουλάχιστον 30000 center Lumens. 
ii. 2 x Φακό zoom lens για τον προσφερόμενο projector με f μεταξύ 1,3 – 1,63:1 σε 4Κ 

ανάλυση ή καλύτερο 

http://www.nationalopera.gr/
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iii. 2 x Φακό zoom lens για τον προσφερόμενο projector με f μεταξύ 2,00 – 2,71:1 σε 4Κ 
ανάλυση ή καλύτερο 

iv. 1 x Φακό lens fixed για τον προσφερόμενο projector με f 0,9:1 σε 4Κ ανάλυση  
 

Β.Πρόγραμμα Multi Display 

Για το multi display πρόγραμμα με το οποίο θα πραγματοποιούνται οι προβολές έχει επιλεγεί 

το πρόγραμμα  Watchout της εταιρείας DATATON με: 

i. 1 x Πλήρης Η/Υ που θα λειτουργεί ως κυρίως μηχάνημα επεξεργασίας και 
αναπαραγωγής των προβολών (production computer) μαζί με το αντίστοιχο κλειδί 
ενεργοποίησης της Dataton.  

ii. 3 x Πλήρης Η/Υ που θα λειτουργεί ως display computer μαζί με το αντίστοιχο κλειδί 
ενεργοποίησης της Dataton. 
 

Γ. Διασύνδεση-καλωδίωση του συστήματος 

Ολοκληρωμένη διασύνδεση μεταξύ του δικτύου των Η/Υ μέσω δικτύου καθώς και των 

Display Computers με τους Projectors με ψηφιακό καλώδιο μέχρι ανάλυση 4K. Η καλωδίωση 

θα πρέπει να καλύπτει τη σύνδεση του συστήματος στο ΚΠΙΣΝ όπου εκτός του projection 

room υπάρχουν τερματικά κουτιά δικτύου σε ορισμένα σημεία των σκηνών, καθώς και την 

διασύνδεση του συστήματος στο Ηρώδειο στο οποίο η μέγιστη απόσταση των projector από 

το control είναι 70 m. 

 

Δ. Εγκατάσταση  

Η εγκατάσταση των βιντεοπροβολέων και του συστήματος προβολών θα γίνει από την 

κατασκευάστρια ή την προμηθεύτρια εταιρεία σε χώρους που θα υποδείξει η Ε.Λ.Σ. εντός 

των Αθηνών. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για την απρόσκοπτη λειτουργία 

του μαζί με τα  παρελκόμενα τους.  

 

Ε. Εκπαίδευση 

Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος, θα αναλάβει την εκπαίδευση των τεχνικών της Ε.Λ.Σ.  

σχετικά με τον χειρισμό αλλά και την συντήρηση και επισκευή του συστήματος. Η 

εκπαίδευση θα λάβει χώρα στον τόπο της εγκατάστασης. Εκτιμώμενη περίοδος εκπαίδευσης  

είναι οι δέκα  (10) ώρες, κατανεμημένες σε δύο (2) ημέρες, από πέντε (5) ώρες ανά ημέρα 

για τα θέματα λειτουργίας - βασικής συντήρησης του συστήματος και οι δεκαπέντε (10) ώρες, 

κατανεμημένες σε δύο (2) ημέρες, από πέντε (5) ώρες ανά ημέρα για τα θέματα διαχείρισης-

λειτουργίας του προγράμματος προβολών. 

 

Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός που θα προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα πρέπει να 

έχει κυκλοφορήσει στην αγορά τις τελευταίες 10 ημέρες πριν από τη δημοσίευση του 

διαγωνισμού. 

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω περιγράφονται στο Πίνακα Συμμόρφωσης 

του Παραρτήματος 1. 
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ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

1. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 191.584,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 

237.564,16 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

2. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι περιεχόμενοι στην διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή 

τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του προσφέροντος και την αποκλείει από 

οποιαδήποτε αξιολόγηση. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του προσφέροντος, ο οποίος εξ αυτού του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη 

και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του προσφέροντος των όρων της παρούσας. 

3. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης 

αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης, η οποία διαβιβάζεται στον 

χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση 

εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται 

να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, 

να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ 

αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι παραπάνω αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

λαμβάνονται για τους προβλεπόμενους στο νόμο 4412/2016 λόγους και φέρουν πλήρη 

αιτιολογία. 

5. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 

υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κ.λπ. 

6. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις/κοινοπραξίες προσφερόντων, που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας/ευθύνονται έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 

στην ένωση/κοινοπραξία η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της 

σύμβασης. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 

επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους προσφέροντες. 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά 

όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι 

αληθή ή γνήσια. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα 

από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός. 
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9. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

10. Το αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνει το σύνολο των ζητουμένων με τη διακήρυξη 

αγαθών. Προσφορές για μέρος των παραπάνω δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, καθώς αποτελεί μια συνολική και 

ολοκληρωμένη προμήθεια, τα μέρη της οποίας πρέπει να διαλειτουργούν μεταξύ τους. 

Επιπλέον, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

11. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις 

νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα. 

12. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης. 

10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε 

άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

13. Οι τιμές της Προσφοράς είναι επί ποινή αποκλεισμού σε ευρώ. 

14. Η Σύμβαση, που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που 

περιλαμβάνονται στο «Παράρτημα 2 - Σχέδιο Συμφωνητικού» της παρούσας. 

Διαπραγμάτευση της σύμβασης δεν επιτρέπεται. 

15. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί προς τους προσφέροντες τις αποφάσεις της 

ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

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

16. Οι προσφέροντες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστημα, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 

διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 

1317/23.04.2012). 

17. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων 

συμβάσεων και την ενημέρωση των προσφερόντων, η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 

εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 

εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

Εφόσον ένας προσφέρων 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. 

18. Κατά την εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
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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 των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση των παραπάνω υποχρεώσεων συνιστά σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής όταν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις παραπάνω 

υποχρεώσεις. 

19. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων της 

παρούσας τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την 

ερμηνεία της διακήρυξης. Λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό εκτός αν από 

τη σχετική έννοια προκύπτει το αντίθετο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε 

ένωση ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, που λειτουργούν νόμιμα και 

δραστηριοποιούνται στον τομέα πώλησης/προμήθειας σχετικού τεχνικού εξοπλισμού. 

2. Σε περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξιών, τα μέλη αυτών εφόσον είναι φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ` της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

3. Σε περίπτωση Ένωσης ή κοινοπραξίας θα πρέπει όλα τα μέλη τους να καλύπτουν τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2. 

4. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση 

προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη 

νομική μορφή (κοινοπραξία), και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

5. Κανένας προσφέρων δεν μπορεί να μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε περισσότερες της μιας 

προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού άλλως απορρίπτονται όλες. 
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ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν προσφέροντα από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό όταν 

αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στο άρθρο 13 ή είναι γνωστό σε αυτήν με 

άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

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

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

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

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 

166), 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 αποκλεισμός επιβάλλεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό και αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

προσφέρων, εάν η Αναθέτουσα Αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο 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. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό σε οποιονδήποτε 

προσφέροντα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 18 του άρθρου 9, 

β) εάν ο προσφέρων 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 η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 

ν.4412/16 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/16, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 
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ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τα άρθρα 13 

και 14 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/16. 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 

ακεραιότητά του. 

4. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν προσφέροντα, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις 

των παραγράφων 1, 2 και 3. 

5. Οποιοσδήποτε προσφέρων εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο προσφέρων αποδεικνύει ότι 

έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που 

προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και 

τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές 

αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 

επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 

παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τον προσφέροντα αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, 

από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο 

ισχύει η απόφαση. 

6. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 

επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη 

γνώμη της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής 

στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενο από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη 

παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης τον προσφέροντα. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και η 

απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ `αυτής, κοινοποιείται στην 

ΕΑΑΔΗΣΥ. 
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7. Για τις ανάγκες των παραγράφων 5 και 6 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από 

εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία ρυθμίζει τις αναγκαίες 

λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι προσφέροντες για την παραδεκτή συμμετοχή τους πρέπει να πληρούν τα παρακάτω 

κριτήρια επιλογής άλλως η προσφορά τους απορρίπτεται. Ειδικότερα: 

1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

α. Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 

β. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 

του έργου, ήτοι προμήθεια επαγγελματικών οπτικοακουστικών μέσων. 

 

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

α. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών για κάθε μία από τις τρεις 

(3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2014, 2015, 2016), ίσο ή μεγαλύτερο από το 50% του 

προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του υπό ανάθεση έργου. 

 

3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

α. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση, κατ` 

ελάχιστο, ενός (1) έργου συμβατικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σε συναφείς 

υπηρεσίες προμήθειας εξοπλισμού προβολών. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του εν 

λόγω έργου θα πρέπει να αφορά σε ποσοστό τουλάχιστον 50% κατ’ αποκλειστικότητα 

εξοπλισμό προβολών. 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από 

τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

α. Φυσικά Πρόσωπα 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 



Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 
για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων» 

 
 

Σελίδα 19 of 102 

άρθρου 11 παρ. 1 της παρούσας Διακήρυξης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Σημείωση: Αν το κράτος - μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο 

ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3, 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. 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

β. Νομικά Πρόσωπα 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και για τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο ή τυχόν άλλους νόμιμους εκπροσώπους για τις ανώνυμες εταιρείες 

(Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 

πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα του άρθρου 11 παρ. 1 της παρούσας Διακήρυξης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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(3) Τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο, 

από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του προσφέροντος, καθώς και 

τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι 

εκπρόσωποι). 

γ. Συνεταιρισμοί 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 11 παρ. 1 της παρούσας Διακήρυξης, 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

4) Τα έγγραφα εκπροσώπησης του Συνεταιρισμού, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τον διέπει, από τα οποία να 

προκύπτουν τα πρόσωπα που τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι). 

δ. Ενώσεις/Κοινοπραξίες 

Οι ενώσεις/κοινοπραξίες θα πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση, καθώς και τα παρακάτω 

αναφερόμενα: 

1) Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου για κάθε μέλος της 

ένωσης/κοινοπραξίας, με το οποίο: 

 εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό, 

 εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, οι 

οποίες πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά, 

 ορίζεται κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης/κοινοπραξίας για το διαγωνισμό, 

 ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας στο έργο, 

 ορίζεται ότι τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο έκαστο από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής, 

 ορίζεται ότι τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 

υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 

2) Συμφωνητικό συνεργασίας των μελών της ένωσης, με το οποίο ορίζεται: 
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 το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας στο έργο, 

 ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους 

στο Διαγωνισμό και την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών και την τήρηση των 

όρων της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού, εφόσον τους ανατεθεί, 

 τον κοινό νόμιμο εκπρόσωπο της ένωσης/ κοινοπραξίας για το διαγωνισμό, 

3) Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το οποίο ορίζεται κοινός νόμιμος εκπρόσωπος των 

μελών της ένωσης/κοινοπραξίας, ο οποίος θα υπογράφει εκ μέρους της την προσφορά και 

κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο και εν γένει θα την εκπροσωπεί στη διαγωνιστική 

διαδικασία. 

ε. Εφόσον τίθεται θέμα απαλλαγής του υποψήφιου Αναδόχου από την υποχρέωση 

έκδοσης των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει να υποβάλλεται το σχετικό απαλλακτικό 

έγγραφο (πχ. Πιστοποιητικό, διάταξη νόμου κλπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

α. Πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο υπό τους όρους που 

προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του προσφέροντος και σύμφωνα με 

τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων 

συμβάσεων υπηρεσιών. Με το εν λόγω πιστοποιητικό πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

2. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

α. Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 

χρήσεων (2014, 2015, 2016), από τους οποίους να προκύπτει η εκπλήρωση του κριτηρίου του 

άρθρου 12, παρ.2α. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τους ισολογισμούς, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας 

α. Αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον ενός (1) έργου που να πληροί την απαίτηση της παρ. 

3α του άρθρου 12. 

Στην περιγραφή των προαναφερόμενων έργων θα πρέπει να περιλαμβάνεται: 

 Ο τίτλος της σύμβασης 

 Ο πελάτης 

 Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου τη σύμβασης  (με αναλυτική αναφορά στα 

είδη και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει) 

 Ο π/υ των επιμέρους ειδών και υπηρεσιών, καθώς και ο συνολικός π/υ της Σύμβασης  

 Η έναρξη και η λήξη της σύμβασης 

 Το ποσοστό (%) συμμετοχής σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α` 188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - 

με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 

υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας 

υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ως υποφάκελος νοείται κατηγορία 

επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

1. Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 16 και 17 στοιχεία και δικαιολογητικά. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του Συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου pdf πρέπει να ταυτίζονται. 

Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον, οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την Τεχνική Προσφορά, δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2. Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί 

ποινή απορρίψεως η οικονομική προσφορά του προσφέροντα, όπως περιγράφεται στο 

άρθρο 18. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κατά την υποβολή της προσφοράς τους, οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου 

.pdf σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)»: 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως εκπονήθηκε από την Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 

4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/20161, κατ' αντιστοιχία με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης” και εγκρίθηκε με την με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής ( ΦΕΚ Β/ 

3698/16.11.2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας 18.11.2016). 

Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική 

απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 79: 

(α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 11 για τις οποίες οι οικονομικοί 

φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και δεν έχουν αποκλειστεί από τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς κατά το άρθρο 74 του ν.4412/2016, 

(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 

12, 

(γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν 

καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84, για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα 

κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν. 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4 της 

παρούσας και διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η οποία απευθύνεται προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) του παρόντος, 

δηλαδή ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 

(€3.831,68). 

α) Η εγγυητική συμμετοχής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 την ημερομηνία έκδοσης, 

 τον εκδότη, 

 την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται 
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 τον αριθμό της εγγύησης, 

 το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

 την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

 τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

 τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

 την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 

για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς), 

 την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

β) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

γ) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

δ) Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 

να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

ε) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. 

στ) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

 την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

 την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών 

ζ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 

11-14 και 16, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα άρθρα 13 και 14 του παρόντος 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Για τον προσφέροντα και για τα πρόσωπα των περ. αα) και ββ) του δεύτερου εδαφίου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 11, (δηλ. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

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

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται ένα μόνο ΤΕΥΔ, που αναφέρεται σε 

όλους τους παραπάνω και υπογράφεται ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

προσφέροντα ή σε περίπτωση Α.Ε, από πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση 
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του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση από το φυσικό 

πρόσωπο, που ασκεί διοίκηση. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων έχει περισσότερους του ενός νόμιμους εκπροσώπους 

υποβάλλεται και πάλι ένα μόνο ενιαίο ΤΕΥΔ που αναφέρεται σε όλους τους παραπάνω 

και υπογράφεται ψηφιακά από έναν εξ αυτών. Ο υπογράφων τεκμαίρεται ότι έχει 

ελέγξει τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού για όλα τα παραπάνω πρόσωπα και τη 

δυνατότητά τους να την αποδείξουν με τα αποδεικτικά μέσα, που ορίζονται στην 

παρούσα. 

 Ενώσεις/κοινοπραξίες προσφερόντων υποβάλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα, 

που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. 

 Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το 

πρότυπο ΤΕΥΔ σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο τον 

Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος 1. Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

 Τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός: 

 θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE  

 που θα προταθεί, δεν θα πρέπει να έχει κυκλοφορήσει στην αγορά τις τελευταίες 10 

ημέρες πριν από τη δημοσίευση του διαγωνισμού. 

Η σχετική δέσμευση του Αναδόχου για τα ανωτέρω θα πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική 

προσφορά του Αναδόχου. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση (βλ. παρακάτω) από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 

σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 



Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 
για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων» 

 
 

Σελίδα 26 of 102 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 

τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται. 

Ομοίως απορρίπτεται και προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος, καθώς και τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 

3. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα 

αρχή στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης.  

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

πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. 35της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών λήγει την 24-04-2017, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 

ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ 

Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
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3. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε 

γεγονότα ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβαίνει σε μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή της πραγματοποιείται στο ΕΣΗΔΗΣ. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών με σχετική 

δημοσίευση στο ΕΣΗΔΗΣ, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να 

μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών β) όταν τα έγγραφα της 

σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη 

σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

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

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν χωρεί παράταση της προθεσμίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για δώδεκα (12) μήνες από την 

επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο 

ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ` ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του 

παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 

φορείς. 

3. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την 

περίπτωση δ της παρ. 2 του άρθρου 16, για τους προσφέροντες που αποδέχθηκαν την 

παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 

δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (εφεξής «η Επιτροπή»), η οποία θα συσταθεί με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται και εισηγείται επί κάθε 

θέματος που άπτεται του διενεργούμενου διαγωνισμού.  
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2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Παρασκευή 28-04-2017 και 

ώρα 12:00. 

3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά», οι προσφέροντες θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 

προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

5. Η κατά τα παραπάνω πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών παρέχεται αποκλειστικά 

για το σκοπό της έννομης προστασίας των προσφερόντων. Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε 

τρόπο αντιγραφή ή αναπαραγωγή του περιεχομένου των προσφορών, το οποίο 

προστατεύεται κατά τις διατάξεις του νόμου. Οι παραβάτες της παραπάνω απαγόρευσης 

υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. 

2. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

 Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή και τα μέλη της, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 

περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 

φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών. 

 Οι προσφέροντες ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

 Εάν απαιτείται, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες 

από την Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους 

προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 

προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που 

τους ορίζονται. 

3. Ειδικότερα, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία των παραπάνω 
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προβαίνοντας κατ΄ αρχήν σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 16 της 

παρούσας. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή 

τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των προσφερόντων, που έχουν 

υποβάλει ελλιπή τα παραπάνω στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν 

ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας. Η Επιτροπή μπορεί κατά τη διάρκεια του 

σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις/συμπληρώσεις από τους προσφέροντες επί των 

υποβληθέντων στοιχείων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 23. Στην περίπτωση αυτή η 

παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους προσφέροντες επί ποινή αποκλεισμού και 

δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

4. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων, που έχουν προσκομίσει προσηκόντως τα παραπάνω δικαιολογητικά και οι 

προσφορές τους κρίνονται παραδεκτές, σύμφωνα με τα κριτήρια και τον τύπο αξιολόγησης 

που αναφέρονται στην παρούσα. Σε καμία περίπτωση οι προσφέροντες δεν επιτρέπεται να 

μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της 

προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής 

Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό, 

στο οποίο περιλαμβάνεται, για κάθε προσφορά, που έχει αξιολογηθεί και για κάθε κριτήριο, 

ο βαθμός της Επιτροπής, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός κάθε κριτηρίου, καθώς και 

το σύνολο της βαθμολογίας και το διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

6. Για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να εκδίδει μια απόφαση. 

7. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην 

αξιολόγησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στη συνέχεια προχωρεί στην 

τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών. Οι υποφάκελοι των οικονομικών 

προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών 

στοιχείων δεν αποσφραγίζονται. 

8. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει πρακτικό 

με την τελική κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης και το 

διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια καλεί τον υποψήφιο Ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης κατά το άρθρο 29. 

9. Για τα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του 

σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 

εκδίδει μια απόφαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 
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δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως 

δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 

σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 

εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό 

τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74), μεταφράσεων 

και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές 

πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, 

δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, 

ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 

οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας 

ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει 

ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή, αν επίκειται 

αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 

προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 24. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς 

Τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές προσφορές των προσφερόντων, 

αναλύονται στον Πίνακα που ακολουθεί, με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας: 

 



Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 
για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων» 

 
 

Σελίδα 31 of 102 

 

2. Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί 

μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η συνολική 

βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 

των κριτηρίων και των δύο ομάδων, όπως αναλύεται παρακάτω: 

T = [0,7 x A + 0,3 x B] 

όπου: 

T: η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 

A Β: η βαθμολογία των επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων Α και Β που προκύπτει ως εξής: 

A= [(A1 X 0,02) + (A2 X 0,02) + (A3 X 0,15) + (A4 X 0,10) + (A5 X 0,02)] + (A6 X 0,15) + (A7 X 

0,03) + (A8 X 0,03) + (A9 X 0,03)] + (A10 X 0,15)  

 

B = [(B1 X 0,10) + (Β2 X 0,05)] + (Β3 X 0,05)] + (Β4 X 0,05)] + (Β5 X 0,05)] 

 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με 100 έως 120 βαθμούς. 

Α/Α Ομάδα Α 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 
 Σύντομη περιγραφή όρου 70 

Α.1 Φωτεινότητα (Brightness) [όρος 1.1.3] 2 

Α.2 Αντίθεση (Contrast) [όρος 1.1.4] 2 

Α.3 Διάρκεια ζωής λάμπας (Lamp life) [όρος 1.1.5] 15 

Α.4 
Να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά του μηχανήματος 
χωρίς να αφαιρεθούν οι λυχνίες...[όρος 1.1.7] 

10 

Α.5 
Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη προεπισκόπησης [όρος 
1.1.9] 

2 

Α.6 Επίπεδο θορύβου [όρος 1.1.11] 15 
Α.7 Χαρακτηριστικά lens fixed [όρος 1.1.13] 3 
Α.8 Χαρακτηριστικά zoom lens [όρος 1.1.14] 3 
Α.9 Χαρακτηριστικά zoom lens [όρος 1.1.15] 3 
Α.10 Βάρος μηχανήματος (χωρίς το φακό) [όρος 1.1.20] 15 

Α/Α Ομάδα Β 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 
 Παρεχόμενη υπηρεσία 30 

Β.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας (όρος 1.1.10) 10 

Β.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας (όρος 2.1.14) 5 

Β.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας (όρος 2.2.14) 5 

Β.4 Πρόγραμμα εκπαίδευσης (κεφ.Δ) 5 

Β.5 Χρόνος παράδοσης (όρος 10.1.10) 5 

ΣΥΝΟΛΟ 100 
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Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

 είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις της διακήρυξης, 

 αυξάνεται έως το 120 όταν καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της διακήρυξης και 

υπερκαλύπτονται κάποιες από αυτές. 

 

Συγκεκριμένα τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογούνται ως εξής: 

Α.1 Φωτεινότητα (Brightness) 100 βαθμούς όταν είναι ίσο με 30.000 

center lumens 

105 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 30.000 και μικρότερο ή ίσο από 

32.500 center lumens 

110 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 32.500 και μικρότερο ή ίσο από 

35.000 center lumens 

115 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 37.500 και μικρότερο ή ίσο από 

40.000 center lumens 

120 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

40.000 center lumens 

Α.2 Αντίθεση (Contrast) 100 βαθμούς όταν είναι ίσο με 2.000:1  

105 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 2.000:1 και μικρότερο ή ίσο από 

2.500:1  

110 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 2.500:1 και μικρότερο ή ίσο από 

3.000:1  

115 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 3.000:1 και μικρότερο ή ίσο από 

3.500:1  

120 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

3.500:1 

Α.3 Διάρκεια ζωής λάμπας (Lamp life) 100 βαθμούς όταν είναι ίσο 500  

105 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 500 και μικρότερο ή ίσο από 600  
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110 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 600 και μικρότερο ή ίσο από 700  

115 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 700 και μικρότερο ή ίσο από 800 

120 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 800 

Α.4 Να μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μεταφορά του μηχανήματος χωρίς να 

αφαιρεθούν οι λυχνίες 

100 Όχι 

120 Ναι 

Α.5 Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη 

προεπισκόπησης 

100 Όχι 

120 Ναι 

Α.6 Επίπεδο θορύβου 100 βαθμούς όταν είναι ίσο 61db  

105 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο από 59db και μικρότερο από 61 db  

110 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο από 57db και μικρότερο από 59 db  

115 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο από 55db και μικρότερο από 57 db  

120 βαθμούς όταν είναι μικρότερο από 

55db 

A.7 Χαρακτηριστικά lens fixed 100 βαθμούς όταν είναι ίσο 0.9:1 

105 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο από 0.85:1 και μικρότερο από 0.9:1 

110 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο από 0.80:1 και μικρότερο από 0.85:1 

115 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο από 0.75:1 και μικρότερο από 0.80:1 

120 βαθμούς όταν είναι μικρότερο από 

0.75:1   

A.8 Χαρακτηριστικά zoom lens 1,35-

1,63:1 

100 Όταν ο φακός καλύπτει τις 

ζητούμενες τιμές αναλογίας (throw 

distance ratio) και διαθέτει διαφορά 

εύρους ίση με 0.28:1 
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105 Όταν ο φακός καλύπτει τις 

ζητούμενες τιμές αναλογίας (throw 

distance ratio) και διαθέτει διαφορά 

εύρους μεγαλύτερο από 0.28:1 και 

μικρότερο ή ίσο από 0.35:1 

110 Όταν ο φακός καλύπτει τις 

ζητούμενες τιμές αναλογίας (throw 

distance ratio) και διαθέτει διαφορά 

εύρους μεγαλύτερο από 0.35:1 και 

μικρότερο ή ίσο από 0.42:1 

115 Όταν ο φακός καλύπτει τις 

ζητούμενες τιμές αναλογίας (throw 

distance ratio) και διαθέτει διαφορά 

εύρους μεγαλύτερο από 0.42:1 και 

μικρότερο ή ίσο από 0.49:1 

120 Όταν ο φακός καλύπτει τις 

ζητούμενες τιμές αναλογίας (throw 

distance ratio) και διαθέτει διαφορά 

εύρους μεγαλύτερο από 0.49:1 

A.9 Χαρακτηριστικά zoom lens 2,00-

2,71:1 

100 Όταν ο φακός καλύπτει τις 

ζητούμενες τιμές αναλογίας (throw 

distance ratio) και διαθέτει διαφορά 

εύρους ίσο με 0.71:1 

105 Όταν ο φακός καλύπτει τις 

ζητούμενες τιμές αναλογίας (throw 

distance ratio) και διαθέτει διαφορά 

εύρους μεγαλύτερο από 0.71:1 και 

μικρότερο ή ίσο από 0.73:1 

110 Όταν ο φακός καλύπτει τις 

ζητούμενες τιμές αναλογίας (throw 

distance ratio) και διαθέτει διαφορά 

εύρους μεγαλύτερο από 0.73:1 και 

μικρότερο ή ίσο από 0.75:1 

115 Όταν ο φακός καλύπτει τις 

ζητούμενες τιμές αναλογίας (throw 

distance ratio) και διαθέτει διαφορά 
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εύρους μεγαλύτερο από 0.75:1 και 

μικρότερο ή ίσο από 0.77:1 

120 Όταν ο φακός καλύπτει τις 

ζητούμενες τιμές αναλογίας (throw 

distance ratio) και διαθέτει διαφορά 

εύρους μεγαλύτερο από 0.77:1 

A.10 Βάρος Μηχανήματος 100 βαθμούς όταν είναι ίσο 80kg 

105 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο από 75kg και μικρότερο από 80kg 

110 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο από 70kg και μικρότερο από 75kg 

115 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο από 65kg και μικρότερο από 70kg  

120 βαθμούς όταν είναι μικρότερο από 

65kg 

Β.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας (όρος 

1.1.10) 

100 βαθμούς όταν είναι ίσο με 3 έτη  

110 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 3 έτη και μικρότερο ή ίσο από 4 έτη  

120 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 4 

έτη 

Β.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας (όρος 

2.1.14) 

100 βαθμούς όταν είναι ίσο με 1 έτος  

110 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 1 έτος και μικρότερο ή ίσο από 2 έτη  

120 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 2 

έτη 

Β.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας (όρος 

2.2.14)  

100 βαθμούς όταν είναι ίσο με 1 έτος  

110 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 1 έτος και μικρότερο ή ίσο από 2 έτη  

120 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 2 

έτη 

Β.4 Πρόγραμμα εκπαίδευσης  100 βαθμούς όταν είναι ίσο 20 ώρες  
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110 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 20 ώρες και μικρότερο ή ίσο από 26 

ώρες 

115 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 26 ώρες και μικρότερο ή ίσο από 30 

ώρες 

120 βαθμούς όταν είναι μεγαλύτερο 

από 30 ώρες 

Β.5 Χρόνος παράδοσης  

100 βαθμούς όταν είναι ίσο 8 

εβδομάδες  

110 βαθμούς όταν είναι μικρότερο από 

8 εβδομάδες και μεγαλύτερο ή ίσο από 

6 εβδομάδες 

120 βαθμούς όταν είναι μικρότερο από 

6 εβδομάδες 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη Προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν 

έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 

ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. 

 Έλεγχο των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. 

 Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = Ki/Bi 

όπου: 

Βi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Κi: το συνολικό κόστος της Προσφοράς i 

Λi: το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ. 
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ΑΡΘΡΟ 26. ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

1. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων. 

2. Στην περίπτωση της παρ. 1 η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία 

τεχνικής προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

προσφερόντων, που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και παρουσία των προσφερόντων. 

 

ΑΡΘΡΟ 27. ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

1. Όταν προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον 

προσφέροντα να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν ιδίως: 

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την παροχή των προϊόντων, 

γ) την πρωτοτυπία των αγαθών που προτείνονται από τον προσφέροντα, 

δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 18 του άρθρου 9, 

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του ν.4412/16, 

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον 

προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν 

εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προτείνεται, 

λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται προηγούμενη παράγραφο. 

4. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω 

χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται 

αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και 

εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, με τα δικαιολογητικά, που ορίζονται στο 

άρθρο 89 του ν.4412/2016, εντός επαρκούς προθεσμίας, την οποία ορίζει η Αναθέτουσα 

Αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του 

άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις 

συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή. 
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ΑΡΘΡΟ 28. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) Η οποία αποκλίνει από τον παραπάνω τρόπο υποβολής προσφορών ή υποβλήθηκε κατά 

παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι 

αυτοί ορίζονται στην παρούσα. 

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 

23. 

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με το άρθρο 27. 

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 10, και στην 

περίπτωση ενώσεων προσφερόντων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 

προσφερόντων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) Προσφορά υπό αίρεση. 

ζ) Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 29. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός είκοσι (20) ημερών από την 

ειδοποίηση, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα άρθρα 

13, 14 και αν συντρέχει περίπτωση 15, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του 

άρθρου 12. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

2. Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
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ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 

επιπλέον ημέρες. 

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, με το ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 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. 

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 

έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 

τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 

δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11 ή η πλήρωση μιας 

ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 12, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, καταπίπτει 

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και, με την επιφύλαξη του 

επόμενου άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής η διαδικασία ματαιώνεται. 

6. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρ.16 του άρθρου 9. 

7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου 

στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά 

τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Ειδικά για τη φορολογική ενημερότητα του υποψήφιου Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 

αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική 
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ενημερότητα του, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε 

περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον υποψήφιο ανάδοχο μη ενήμερο 

φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν, να τον ειδοποιήσει εγγράφως 

ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική 

ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών και από την 

οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. 

2. Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 

υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την 

αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής 

ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη 

σφραγίδα ταχυδρομείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 30. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

1. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν 

παραπάνω, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς και κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών των άρθρων 13 και 14. 

2. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προφέροντας είχαν δηλώσει ότι 

πληρούν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, οι οποίες επήλθαν ή για τις 

οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι 

την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά το 

άρθρο 29. 

3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο 

πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 16, και 

εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, 

που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 16. 

 

ΑΡΘΡΟ 31. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από τη λήψη γνώσης της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 

υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 
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2. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, με τη συμπλήρωση 

της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή 

αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 

4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 

4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή .pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 

έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

4. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω 

της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

5. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 

συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 

345 έως 374) του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 32. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, 

β) στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχτεί έκπτωτος λόγω παρέλευσης της προθεσμίας για 

την υπογραφή του συμφωνητικού και σε κάθε περίπτωση, εάν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. 

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

Αναθέτουσα Αρχή, 

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ζ) στην περίπτωση λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου και του 

ανωτάτου ορίου παράτασης αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατά περίπτωση 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 
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η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

2. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη. 

3. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, η Αναθέτουσα Αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης για 

ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της 

σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 

επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων 

της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του ν.4412/16, εφόσον, στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 33. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.2. 

2. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών 

και 

β) κοινοποίησή της ανακοίνωσης της παρ. 2 στον Ανάδοχο με έγγραφη πρόσκληση προς 

υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή προσκομίζοντας 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η 

εγγυητική καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει εκδοθεί από Τράπεζα της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση του Έργου και 

να καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και 

κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης 

επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της σύμβασης. 
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4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία των είκοσι (20 ημερών που 

ορίζεται στην παραπάνω πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

5. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη 

σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/αντιφατικοί όροι αυτής, για την 

ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης, η οικονομική και 

τεχνική προσφορά του αναδόχου και η διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 34. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η΄ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά 

ποσοστό μέχρι 15% ή μικρότερη κατά ποσοστό μέχρι 50%, με ανάλογη αύξηση ή μείωση του 

τιμήματος. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου κατά τα 

παραπάνω ελάχιστου ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 

ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 35 ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει με έναν από τους 

παρακάτω 2 τρόπους: 

Α’ ΤΡΟΠΟΣ 

Χορήγηση προκαταβολής ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι εγγύησης 

ύψους ίσου με την προκαταβολή μείον το ποσό της εγγυητικής καλής εκτέλεσης . Η 

προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η απόσβεση της προκαταβολής θα 

γίνεται αναλογικά και θα αφαιρείται από την τελική πληρωμή του Αναδόχου. Αντίστοιχα θα 

γίνεται αναλογικά και η επιστροφή του ποσού της εγγύησης και καταβολή του υπόλοιπου 

50% της συμβατικής αξίας (αφαιρουμένων των τόκων προκαταβολής) κατόπιν της 

ολοκλήρωσης του έργου και της οριστικής παραλαβής του συνόλου των παραδοτέων του 

Αναδόχου. 

 

Β’ ΤΡΟΠΟΣ 

Πληρωμή του 100% της συμβατική αξίας κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου και της 

οριστικής παραλαβής του συνόλου των παραδοτέων του Αναδόχου. 

Ο προσφέρων θα πρέπει στην οικονομική προσφορά του να επιλέγει έναν από τους 

παραπάνω τρόπους πληρωμής. Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας 
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από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται τον 

τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν, 

με βάση τις κείμενες διατάξεις, κατά την ημερομηνία πληρωμής του, συμπεριλαμβανομένων: 

 κράτησης ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό 

τραπεζικό λογαριασμό. 

 κράτησης ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου (σύμφωνα με το αρ. 36 του Ν. 

4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται 

σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της 

Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. Θέματα σχετικά με τον 

χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών. 

4. Για την αποπληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου 

του συμβατικού αντικείμενου κατά περίπτωση. 

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 36 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η οποία απευθύνεται προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) του παρόντος, 

δηλαδή ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 

(€3.831,68). Αναλυτικότερα βλ. Άρθρο 16 της παρούσας 

 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

1. Προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της 

Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
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2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την Οριστική 

Παραλαβή όλων των εργασιών της Σύμβασης και την εκπλήρωση του συνόλου των 

προβλεπόμενων υποχρεώσεών του. 

 

Εγγύηση Προκαταβολής 

Στην περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει τον Α’ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, θα πρέπει να 

προσκομίσει εγγύηση προκαταβολής. Δεδομένου ότι προβλέπεται χορήγηση εγγύησης 

προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, η εγγύηση προκαταβολής που θα προσκομίσει ο ανάδοχος θα καλύπτει τη 

διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 

καταβαλλομένης προκαταβολής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

1. Βιντεοπροβολείς – Projectors 

i. 2 τεμάχια x 3DLP 4Κ native Projector με φωτεινότητα τουλάχιστον 30.000 

center Lumens. 

ii. 2 τεμάχια x Φακό zoom lens για τον προσφερόμενο projector με f μεταξύ 1,35-

1,63:1 σε 4Κ ανάλυση ή καλύτερο 

iii. 2 τεμάχια x Φακό zoom lens για τον προσφερόμενο projector με f μεταξύ 2,00-

2,71:1 σε 4Κ ανάλυση ή καλύτερο 

iv. 1 τεμάχιο x Φακό lens fixed για τον προσφερόμενο projector με f 0.9:1 σε 4Κ 

ανάλυση ή καλύτερο   

 

1 Βιντεοπροβολέας – Projector 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Γενικά χαρακτηριστικά Βιντεοπροβολέας – Projectors τεχνολογίας 3DLP 1.38" DMD 4K 

1.1.1  Κατηγορία rental ΝΑΙ   

1.1.2  Native Resolution 4K      (4096 pixels x 
2160 lines) 

ΝΑΙ   

1.1.3  Φωτεινότητα (Brightness)     
 

> 30.000 
Center Lumens   

1.1.4  Αντίθεση (Contrast)   
 

> 2.000:1   

1.1.5  Διάρκεια ζωής λάμπας (Lamp life) 
 

>500 hours   

1.1.6  

Να διαθέτει σύστημα multi-lamp 
ώστε σε περίπτωση βλάβης κάποιας 
λάμπας κατά την διάρκεια 
παρουσίασης, να μην διακόπτεται η 
προβολή. 

ΝΑΙ   

1.1.7  

Να μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μεταφορά του μηχανήματος χωρίς να 
αφαιρεθούν οι λυχνίες. Ιδανικά να 
μην απαιτείται μετά την μεταφορά 
ρύθμιση ευθυγράμμισης των 
λυχνιών. 

   

1.1.8  

Να διαθέτει ενσωματωμένο 
πρόγραμμα (S/W) στρέβλωσης 
(warping) και ανάμειξης (blending) 
της εικόνας  

ΝΑΙ   
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1 Βιντεοπροβολέας – Projector 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1.1.9  Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη 
προεπισκόπησης 

   

1.1.10  

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 
κατά τον οποίο οποιαδήποτε βλάβη, 
που δεν θα οφείλεται σε κακό 
χειρισμό, θα διορθώνεται άμεσα με 
ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή 

>3 χρόνια   

1.1.11  Επίπεδο θορύβου (τυπικά στους 25ο 
C) 

< 61 dB (A)   

1.1.12  LENS MOUNT motorized horizontal & 
vertical offset tool - free lens insertion 

NAI   

1.1.13  Να διαθέτει lens fixed 0.9:1 ή 
καλύτερο  σε 4Κ ανάλυση 

ΝΑΙ   

1.1.14  Να διαθέτει zoom lens 1,35-1,63:1 σε 
4Κ ανάλυση ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

1.1.15  Να διαθέτει zoom lens 2,00-2,71:1 σε 
4Κ ανάλυση ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

1.1.16  Power requirements 220-240 volt NAI   

1.1.17  Να διαθέτει είσοδο  
3G HD-SDI 

ΝΑΙ   

1.1.18  Να διαθέτει είσοδο  
2 x DP (DisplayPort) 

ΝΑΙ   

1.1.19  
Να διαθέτει εισόδους δικτύου 
Ethernet 10/100,  HDbaseT, RJ45 
connection 

ΝΑΙ   

1.1.20  Βάρος μηχανήματος (χωρίς το φακό) <80 Kg   

1.1.21  Να μην διαθέτει εξωτερικό 
ανεμιστήρα με καμινάδα 

ΝΑΙ   

 

2. Πρόγραμμα Multi Display 

Για το multi display πρόγραμμα με το οποίο θα πραγματοποιούνται οι προβολές, μετά 

από έρευνα με διεθνείς και Έλληνες βίντεο-σκηνογράφους, έχει επιλεγεί το πρόγραμμα  

Watchout της εταιρείας DATATON με: 

i. 1 τεμάχιο x Πλήρης Η/Υ που θα λειτουργεί ως κυρίως μηχάνημα 

επεξεργασίας και αναπαραγωγής των προβολών (production computer) μαζί 

με το αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης της Dataton.  

ii. 3 τεμάχια x Πλήρης Η/Υ που θα λειτουργεί ως display computer μαζί με το 

αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης της Dataton. 
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2 Λειτουργικό Πρόγραμμα Multi Display με Η/Υ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
2.1 Γενικά χαρακτηριστικά production computer 

 

Πλήρης Η/Υ που θα λειτουργεί ως 
κυρίως μηχάνημα επεξεργασίας και 
αναπαραγωγής των προβολών 
(production computer) μαζί με το 
αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης 
της Dataton για το πρόγραμμα  
Watchout με: 

ΝΑΙ   

2.1.1  

Τροφοδοτικό ισχύος τουλάχιστον 
850W, να διαθέτη τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: ATX / EPS, 
1x135mm ανεμιστήρα, λειτουργία 
χωρίς ανεμιστήρα, πλήρως modular, 
τεχνολογία SLI/CrossFire, ενεργό 
power factor correction (PFC Active), 
Single Rail, μέγιστο φορτίο 70.8A 
+12V ή ισοδύναμο ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

2.1.2  

Μητρική κάρτα η οποία να διαθέτη τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 ATX Form Factor 
Motherboard  

 Να υποστηρίζει CPU 
τεχνολογίας i7 

 Υποδοχές μνήμης, 4 x DDR3 
DIMM sockets που να 
υποστηρίζουν μέχρι 64 GB 

 Dual channel memory 
architecture 

 Υποστήρηξη μνήμης μέχρι 
DDR3 3200(OC) 

 Υποστήρηξη μνήμης DDR3L 
 Chipset Intel Z170,  
 Συνδέσεις για SATAe/SATA3 

6Gb/s, PCIe 3.0 

 Υποστήρηξη για 2-Way 
CrossFire 

ΝΑΙ   
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2 Λειτουργικό Πρόγραμμα Multi Display με Η/Υ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2.1.3  

Επεξεργαστή τεχνολογίας Intel Core i7 
6700, S 1151, Skylake, Quad Core, 
3.4GHz, 4.0GHz Turbo, 8MB Cache, 
1150MHz GPU, 34x Ratio, 65W, CPU 
Retail Processor ή ισοδύναμο ή 
καλύτερο 

ΝΑΙ   

2.1.4  

Μνήμη RAM χωρητικότητας 
τουλάχιστον 8GB, συχνότητας 
1600MHz, τύπου DDR3, 
διαμόρφωσης Dual Channel και CAS 
Latency 9 ή ισοδύναμο ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

2.1.5  

Σκληρό δίσκο HDD για το λειτουργικό 
του Η/Υ με: 

 χωρητικότητα 128GB 
 μέγεθος 2.5'' 
 τεχνολογία SSD  

 πρωτόκολλο επικοινωνίας 
SATA III (6 Gbit/s) 

 διαχειριστή 3-core MEX 
controller ή ισοδύναμο 

 μνήμη αποθήκευσης 32 layer 
3D V-NAND ή ισοδύναμο 

 ταχύτητα ανάγνωσης 550 
MB/s 

 ταχύτητα εγγραφής 470 MB/s 
 Maximum Random Write 

(4KB QD32) 90Κ IOPS 

ΝΑΙ   
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2 Λειτουργικό Πρόγραμμα Multi Display με Η/Υ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2.1.6  

Σκληρό δίσκο HDD για αποθήκευση 
του υλικού του Η/Υ με: 

 χωρητικότητα 512GB 
 μέγεθος 2.5'' 
 τεχνολογία SSD  
 πρωτόκολλο επικοινωνίας 

SATA III (6 Gbit/s) 

 διαχειριστή 3-core MEX 
controller ή ισοδύναμο 

 μνήμη αποθήκευσης 32 layer 
3D V-NAND ή ισοδύναμο 

 ταχύτητα ανάγνωσης 550 
MB/s 

 ταχύτητα εγγραφής 520 MB/s 

 Maximum Random Write 
(4KB QD32) 90Κ IOPS 

ΝΑΙ   

2.1.7  

Σκληρό δίσκο HDD για δευτερεύουσα 
χρήση αποθήκευσης του Η/Υ με: 

 χωρητικότητα 512GB 
 μέγεθος 2.5'' 

 τεχνολογία SSD  
 πρωτόκολλο επικοινωνίας 

SATA III (6 Gbit/s) 

 διαχειριστή 3-core MEX 
controller ή ισοδύναμο 

 μνήμη αποθήκευσης 32 layer 
3D V-NAND ή ισοδύναμο 

 ταχύτητα ανάγνωσης 550 
MB/s 

 ταχύτητα εγγραφής 520 MB/s 

 Maximum Random Write 
(4KB QD32) 90Κ IOPSHDD 

ΝΑΙ   
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2 Λειτουργικό Πρόγραμμα Multi Display με Η/Υ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2.1.8  

Κάρτα γραφικών με δυνατότητα 
ανάλυσης 4Κ με: 

 Memory Bus 128-bit 
 Χωρητικότητα Μνήμης 4GB 
 Τύπος Μνήμης GDDR5 
 Interface PCIe 2.0 (x16) 
 Μέγιστη Ανάλυση 4096x2160 

pixels 
 Αερόψυκτη 

ή ισοδύναμο ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

2.1.9  

Internal Optical drive με: 

 τύπο ανάγνωσης DVD-ROM 
 τύπο εγγραφής CD, DVD 
 σύνδεση SATA III 

ΝΑΙ   

2.1.10  
USB 2.0 Adaptor - Header (Female) to 
2x Type A (Female) για το WatchOUT 
Dongle 

ΝΑΙ   

2.1.11  
Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet (αν 
δεν παρέχεται από την μητρική) 

ΝΑΙ   

2.1.12  
Λειτουργικό σύστημα MS Windows 
10 Pro  Software - installed and setup 

ΝΑΙ   

2.1.13  

Display monitor για το production 
computer με οθόνη 23 ιντσών και 
δυνατότητα προβολής με ανάλυση 4K 
(4096x2160 pixels). 

ΝΑΙ   

2.1.14  

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 
κατά τον οποίο οποιαδήποτε βλάβη, 
που δεν θα οφείλεται σε κακό 
χειρισμό, θα διορθώνεται άμεσα με 
ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή 

>1 χρόνια   

2.2 Γενικά χαρακτηριστικά display computer 

 

Πλήρης Η/Υ που θα λειτουργεί ως 
display computer μαζί με το 
αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης της 
Dataton για το πρόγραμμα  
Watchout με: 

ΝΑΙ   
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2 Λειτουργικό Πρόγραμμα Multi Display με Η/Υ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2.2.1 

Τροφοδοτικό ισχύος τουλάχιστον 
850W, να διαθέτη τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: ATX / EPS, 
1x135mm ανεμιστήρα, λειτουργία 
χωρίς ανεμιστήρα, πλήρως modular, 
τεχνολογία SLI/CrossFire, ενεργό 
power factor correction (PFC Active), 
Single Rail, μέγιστο φορτίο 70.8A 
+12V ή ισοδύναμο ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

2.2.2 

Μητρική κάρτα η οποία να διαθέτη τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 ATX Form Factor 
Motherboard  

 Να υποστηρίζει CPU 
τεχνολογίας i7 

 Υποδοχές μνήμης, 4 x DDR3 
DIMM sockets που να 
υποστηρίζουν μέχρι 64 GB 

 Dual channel memory 
architecture 

 Υποστήρηξη μνήμης μέχρι 
DDR3 3200(OC) 

 Υποστήρηξη μνήμης DDR3L 
 Chipset Intel Z170,  

 Συνδέσεις για SATAe/SATA3 
6Gb/s, PCIe 3.0 

 Υποστήρηξη για 2-Way 
CrossFire 

ΝΑΙ   

2.2.3 

Επεξεργαστή τεχνολογίας Intel Core i7 
6700, S 1151, Skylake, Quad Core, 
3.4GHz, 4.0GHz Turbo, 8MB Cache, 
1150MHz GPU, 34x Ratio, 65W, CPU 
Retail Processor ή ισοδύναμο ή 
καλύτερο 

ΝΑΙ   

2.2.4 

Μνήμη RAM χωρητικότητας 
τουλάχιστον 8GB, συχνότητας 
1600MHz, τύπου DDR3, 
διαμόρφωσης Dual Channel και CAS 
Latency 9 ή ισοδύναμο ή καλύτερο 

ΝΑΙ   
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2 Λειτουργικό Πρόγραμμα Multi Display με Η/Υ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2.2.5 

Σκληρό δίσκο HDD για το λειτουργικό 
του Η/Υ με: 

 χωρητικότητα 128GB 
 μέγεθος 2.5'' 
 τεχνολογία SSD  
 πρωτόκολλο επικοινωνίας 

SATA III (6 Gbit/s) 

 διαχειριστή 3-core MEX 
controller ή ισοδύναμο 

 μνήμη αποθήκευσης 32 layer 
3D V-NAND ή ισοδύναμο 

 ταχύτητα ανάγνωσης 550 
MB/s 

 ταχύτητα εγγραφής 470 MB/s 

 Maximum Random Write 
(4KB QD32) 90Κ IOPS 

ΝΑΙ   

2.2.6 

Σκληρό δίσκο HDD για αποθήκευση 
του υλικού του Η/Υ με: 

 χωρητικότητα 512GB 
 μέγεθος 2.5'' 

 τεχνολογία SSD  
 πρωτόκολλο επικοινωνίας 

SATA III (6 Gbit/s) 

 διαχειριστή 3-core MEX 
controller ή ισοδύναμο 

 μνήμη αποθήκευσης 32 layer 
3D V-NAND ή ισοδύναμο 

 ταχύτητα ανάγνωσης 550 
MB/s 

 ταχύτητα εγγραφής 520 MB/s 

 Maximum Random Write 
(4KB QD32) 90Κ IOPS 

ΝΑΙ   
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2 Λειτουργικό Πρόγραμμα Multi Display με Η/Υ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2.2.7 

Σκληρό δίσκο HDD για δευτερεύουσα 
χρήση αποθήκευσης του Η/Υ με: 

 χωρητικότητα 512GB 
 μέγεθος 2.5'' 
 τεχνολογία SSD  
 πρωτόκολλο επικοινωνίας 

SATA III (6 Gbit/s) 

 διαχειριστή 3-core MEX 
controller ή ισοδύναμο 

 μνήμη αποθήκευσης 32 layer 
3D V-NAND ή ισοδύναμο 

 ταχύτητα ανάγνωσης 550 
MB/s 

 ταχύτητα εγγραφής 520 MB/s 

 Maximum Random Write 
(4KB QD32) 90Κ IOPSHDD 

ΝΑΙ   

2.2.8 

Κάρτα γραφικών με δυνατότητα 
ανάλυσης 4Κ με: 

 Memory Bus 128-bit 
 Χωρητικότητα Μνήμης 4GB 

 Τύπος Μνήμης GDDR5 
 Interface PCIe 2.0 (x16) 
 Μέγιστη Ανάλυση 4096x2160 

pixels 

 Αερόψυκτη 
ή ισοδύναμο ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

2.2.9 

Internal Optical drive με: 

 τύπο ανάγνωσης DVD-ROM 
 τύπο εγγραφής CD, DVD 
 σύνδεση SATA III 

ΝΑΙ   

2.2.10 
USB 2.0 Adaptor - Header (Female) to 
2x Type A (Female) για το WatchOUT 
Dongle 

ΝΑΙ   

2.2.11 
Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet (αν 
δεν παρέχεται από την μητρική) 

ΝΑΙ   

2.2.12 
Λειτουργικό σύστημα MS Windows 
10 Pro  Software - installed and setup 

ΝΑΙ   
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2 Λειτουργικό Πρόγραμμα Multi Display με Η/Υ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2.2.13 

Display monitor για το display 
computer με οθόνη 23 ιντσών και 
δυνατότητα προβολής με ανάλυση 
FullHD (1920x1080 pixels). 

ΝΑΙ   

2.2.14 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 
κατά τον οποίο οποιαδήποτε βλάβη, 
που δεν θα οφείλεται σε κακό 
χειρισμό, θα διορθώνεται άμεσα με 
ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή 

>1 χρόνια   

2.3 Γενικά χαρακτηριστικά Switcher 

2.3.1 

Για την δικτύωση μεταξύ του 
production Η/Υ και των media players 
θα πρέπει να προσφερθεί 
πιστοποιημένο Switcher 1Gb με 
redundant power supply με 
τουλάχιστον 10 port 

ΝΑΙ   

 

3. Διασύνδεση-καλωδίωση συστήματος 

Ολοκληρωμένη διασύνδεση μεταξύ του δικτύου των Η/Υ μέσω δικτύου καθώς και των 

Display Computers με τους Projectors με ψηφιακό καλώδιο μέχρι ανάλυση 4K. Η 

καλωδίωση θα πρέπει να καλύπτει τη σύνδεση του συστήματος στο ΚΠΙΣΝ όπου εκτός 

του projection room υπάρχουν τερματικά κουτιά δικτύου σε ορισμένα σημεία των 

σκηνών, καθώς και την διασύνδεση του συστήματος στο Ηρώδειο στο οποίο η μέγιστη 

απόσταση των projector από το control είναι 70 m. 

3 Διασύνδεση-καλωδίωση συστήματος Η/Υ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

3.1 Γενικά χαρακτηριστικά 

3.1.1 CAT6 καλώδιο shielded pro ή 
καλύτερο 200μ 

ΝΑΙ   
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4. Εγκατάσταση 

4 Εγκατάσταση 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4.1 Υποχρεώσεις εγκατάστασης 

4.1.1 

Η εγκατάσταση των 
βιντεοπροβολέων και του 
συστήματος προβολών θα γίνει από 
την κατασκευάστρια ή την 
προμηθεύτρια εταιρεία σε χώρους 
που θα υποδείξει η Ε.Λ.Σ. εντός των 
Αθηνών. Το σύστημα θα παραδοθεί 
πλήρες και έτοιμο για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του μαζί με 
τα παρελκόμενα του 

ΝΑΙ   

 

5. Εκπαίδευση 

Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος, θα αναλάβει την εκπαίδευση των τεχνικών της 

Ε.Λ.Σ. σχετικά με τον χειρισμό αλλά και την συντήρηση και επισκευή του συστήματος. Η 

εκπαίδευση θα λάβει χώρα στον τόπο της εγκατάστασης. 

5 Εκπαίδευση 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

5.1 Υποχρεώσεις εκπαίδευσης 

5.1.1 

Ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης για τα 
θέματα λειτουργίας - βασικής 
συντήρησης του συστήματος: δέκα 
(10) ώρες, κατανεμημένες σε δύο (2) 
ημέρες, από πέντε (5) ώρες ανά 
ημέρα. 

ΝΑΙ   

5.1.2 

Ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης για τα 
θέματα διαχείρισης-λειτουργίας του 
προγράμματος προβολών: δέκα (10) 
ώρες, κατανεμημένες σε δύο (2) 
ημέρες, από πέντε (5) ώρες ανά 
ημέρα. 

ΝΑΙ   

 

6. Χρόνος Υλοποίησης Σύμβασης 

6 Χρόνος Παράδοσης 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

6.1 Χρόνος Υλοποίησης Σύμβασης 

6.1.1 Οκτώ (8) εβδομάδες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

ΝΑΙ   
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Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» συμπληρώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα αν το προτεινόμενο σύστημα 

πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο. 

 

Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός που θα προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα πρέπει να 

έχει κυκλοφορήσει στην αγορά τις τελευταίες 10 ημέρες πριν από τη δημοσίευση του 

διαγωνισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων» 

Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Λυρική Σκηνή» 

Συμβατικό τίμημα: €………. (€……. 24% ΦΠΑ) 

Ημερομηνία: xx-xx-xxxx 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για την υλοποίηση του Έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών 

Παραστάσεων» 

 

Στην Αθήνα , σήμερα, την <ημέρα> xx/xx/xxxx, στην έδρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τα 

κατωτέρω συμβαλλόμενα μέρη: 

Αφενός 

α) το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ», που 

έχει έδρα του στην Αθήνα, οδό Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα και εκπροσωπείται 

νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

Αθανάσιο Κ. Θεοδωρόπουλο, η οποία θα αποκαλείται εφεξής «Ε.Λ.Σ» 

και αφετέρου 

β) Αφετέρου δε το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία ……………………………….που εδρεύει στην 

………………, οδός ……………, Τ.Κ. ……., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ………….., υπάγεται 

στη Δ.Ο.Υ. ……………….., εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας από 

τον ………………………….σύμφωνα με το από…………….., και η οποία αποκαλείται στο εξής 

«Ανάδοχος», 

έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Το Ν. 3886/10 ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28-06-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 

5. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
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6. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 

3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

πλην της παρ. 3 του άρθρου 2 που καταργήθηκε με το άρθρο 377 περ. 21 του ν. 

4412/2016. 

9. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

10. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 

μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 

και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

11. Το Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/16-07-2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη 

διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 

(ΕΜΣ)» και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1160/17-7-2015 που αφορά το νέο καθεστώς 

συντελεστών ΦΠΑ. 

12. Την ΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», η 

οποία σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4412/2016 συνεχίζει να ισχύει 

μέχρι της έκδοση των αναγκαίων Υ.Α. του άρθρου 38 του ν. 4412/2016. 

13. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (Β 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», η οποία 

σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4412/2016 συνεχίζει να ισχύει μέχρι της 

έκδοση των αναγκαίων Υ.Α. του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

14. Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) - Ιδρυτικός Νόμος ΕΛΣ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016) 

15. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ.: ……………. απόφαση έγκρισης της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 

για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος 

Βιντεοπροβολών Παραστάσεων»  

16. Την από ……………………….. και με αριθμ. πρωτ. ……………. προσφορά του Αναδόχου, 

17. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ………………………………..απόφαση του <αρμοδίου οργάνου> της 

Αναθέτουσα Αρχής περί κατακύρωσης του διαγωνισμού ……………………………………….,  
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συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Χάριν διευκόλυνσης στην κατανόηση των όρων της παρούσας παρατίθεται ως κάτωθι η 

σχετική ορολογία: 

Αναθέτουσα Αρχή 

Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 
Καλλιθέα, 17674 
Τηλέφωνο : 2103711200 
Fax : 210 3711279 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.nationalopera.gr 

Ανάδοχος <……………………………………………………………> 

Επιτροπή Παραλαβής 
(ΕΠΕ) 

Η Επιτροπή́ που συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣ και είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Σύμβασης. 

Επίσημη γλώσσα της 
Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. 

Έργο 
Το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στη Διακήρυξη 
και στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου και θα υλοποιήσει 
ο Ανάδοχος. 

Διακήρυξη 

Η με αρ. πρωτ.: …………….. απόφαση έγκρισης της Διακήρυξης 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Άρ. 5 του 
Ν.4412/2016 με ανοικτή διαδικασία για το έργο με τίτλο: 
«Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών 
Παραστάσεων». 

Συμβατικό Τίμημα  <ολογράφως> €…………………. (€…………… 24% ΦΠΑ …………). 

Σύμβαση 

Το παρόν συμφωνητικό που υπογράφεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή την Εθνική Λυρική Σκηνή ως 
Αναθέτουσα Αρχή και του Αναδόχου, και το οποίο καθορίζει 
τους όρους που θα διέπουν την υλοποίηση του Έργου. 

Συμβατικά τεύχη 

Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 
του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν 
και ειδικότερα περιλαμβάνουν: 

α. την παρούσα Σύμβαση, 

β. την Προσφορά του Αναδόχου, 

γ. την Διακήρυξη, 

Χρόνος υλοποίησης/ 
Διάρκεια του Έργου 

Οκτώ (8) εβδομάδες από την υπογραφή της παρούσας 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1.1 Εφαρμοστέα Νομοθεσία: 

Για την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις οι οποίες ορίζονται στην 

Διακήρυξη. 

1.2. Συμβατικά Τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 

1.2.1. Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

1.2.2. Η Πρόσκληση του διαγωνισμού. 

1.2.3. Η προσφορά του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος 

βιντεοπροβολών παραστάσεων, όπως αυτό περιγράφεται στην προσφορά του Αναδόχου και 

το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

Α. Βιντεοπροβολείς – Projectors: 

i. 2 x 3DLP 4Κ native Projector με φωτεινότητα τουλάχιστον 30000 center Lumens. 

ii. 2 x Φακό zoom lens για τον προσφερόμενο projector με f μεταξύ 1,3 – 1,63:1 σε 4Κ 

ανάλυση ή καλύτερο 

iii. 2 x Φακό zoom lens για τον προσφερόμενο projector με f μεταξύ 2,00 – 2,71:1 σε 4Κ 

ανάλυση ή καλύτερο 

iv. 1 x Φακό lens fixed για τον προσφερόμενο projector με f 0,9:1 σε 4Κ ανάλυση  

 

Β.Πρόγραμμα Multi Display 

Για το multi display πρόγραμμα με το οποίο θα πραγματοποιούνται οι προβολές έχει επιλεγεί 

το πρόγραμμα  Watchout της εταιρείας DATATON με: 

i. 1 x Πλήρης Η/Υ που θα λειτουργεί ως κυρίως μηχάνημα επεξεργασίας και 

αναπαραγωγής των προβολών (production computer) μαζί με το αντίστοιχο κλειδί 

ενεργοποίησης της Dataton.  

ii. 3 x Πλήρης Η/Υ που θα λειτουργεί ως display computer μαζί με το αντίστοιχο κλειδί 

ενεργοποίησης της Dataton. 

 

Γ. Διασύνδεση-καλωδίωση του συστήματος 

Ολοκληρωμένη διασύνδεση μεταξύ του δικτύου των Η/Υ μέσω δικτύου καθώς και των 

Display Computers με τους Projectors με ψηφιακό καλώδιο μέχρι ανάλυση 4K. Η καλωδίωση 

θα πρέπει να καλύπτει τη σύνδεση του συστήματος στο ΚΠΙΣΝ όπου εκτός του projection 

room υπάρχουν τερματικά κουτιά δικτύου σε ορισμένα σημεία των σκηνών, καθώς και την 



Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 
για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων» 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σελίδα 63 of 102 

διασύνδεση του συστήματος στο Ηρώδειο στο οποίο η μέγιστη απόσταση των projector από 

το control είναι 70 m. 

 

Δ. Εγκατάσταση  

Η εγκατάσταση των βιντεοπροβολέων και του συστήματος προβολών θα γίνει από τον 

Ανάδοχο σε χώρους που θα υποδείξει η Ε.Λ.Σ. εντός των Αθηνών. Το σύστημα θα παραδοθεί 

πλήρες και έτοιμο για την απρόσκοπτη λειτουργία του μαζί με το συνοδευόμενο αυτό 

εξοπλισμό.  

 

Ε. Εκπαίδευση 

Ο Ανάδοχος, θα αναλάβει την εκπαίδευση των τεχνικών της Ε.Λ.Σ.  σχετικά με τον χειρισμό 

αλλά και την συντήρηση και επισκευή του συστήματος. Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στον 

τόπο της εγκατάστασης. Εκτιμώμενη περίοδος εκπαίδευσης  είναι οι δέκα (10) ώρες, 

κατανεμημένες σε δύο (2) ημέρες, από πέντε (5) ώρες ανά ημέρα για τα θέματα λειτουργίας 

- βασικής συντήρησης του συστήματος και οι δεκαπέντε (10) ώρες, κατανεμημένες σε δύο 

(2) ημέρες, από πέντε (5) ώρες ανά ημέρα για τα θέματα διαχείρισης-λειτουργίας του 

προγράμματος προβολών. 

 

Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός που θα προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα πρέπει να 

έχει κυκλοφορήσει στην αγορά τις τελευταίες 10 ημέρες πριν από τη δημοσίευση του 

διαγωνισμού. 

 

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω περιγράφονται στην προσφορά του 

Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. Η συνολική διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) εβδομάδες από την 

υπογραφής της παρούσας, βάσει του χρονοδιαγράμματος της προσφοράς του Αναδόχου, το 

οποίο αποτελεί το συνημμένο 1 της παρούσας σύμβασης 

2. Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

3. Με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Λ.Σ, ύστερα από εισήγηση της ΕΠΕ του άρ.5, η συνολική 

διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό 

αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν 

παρέλθει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν 

στην Ε.Λ.Σ τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

1. Η παραλαβή του Έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠΕ), η οποία συγκροτείται 

με την υπ` αριθμ. 38/20.03.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

2. Η ΕΠΕ είναι αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση και παραλαβή του Έργου συνολικά.  

3. Η ΕΠΕ συντάσσει τα πρωτόκολλα παραλαβής των Παραδοτέων του Έργου, καθώς και της 

οριστικής παραλαβής του.  

4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος από την ΕΠΕ, κατά 

τη διάρκεια του οποίου μπορεί να καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχο. 

5. Αν η ΕΠΕ κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, 

συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Σ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

ΕΠΕ υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Ε.Λ.Σ με απόφασή της, η οποία 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και αμέσως στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

8. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή 

στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει 

σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική ΕΠΕ, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΕ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη 

λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 7, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

2. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

Αναδόχου. 

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Ε.Λ.Σ, ύστερα από 

γνωμοδότηση της ΕΠΕ: 
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α) Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόκληση κατά το εδάφιο γ) της παρ.3 του άρθρου 33 της διακήρυξης, 

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και  

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου κατά την περίπτωση γ` της 

παραγράφου 1, η Ε.Λ.Σ κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 

διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η 

τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και 

πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική 

όχληση, παρήλθε χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, 

με απόφαση της Ε.Λ.Σ. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του 

Αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους 

που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Ε.Λ.Σ. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση της Ε.Λ.Σ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΕ, η οποία 

υποχρεωτικά καλεί τον Ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

Ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 

είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 

τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ν. 4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Το συμβατικό τίμημα για το έργο της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 

................................ ευρώ (€..............) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος (24%) 

Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των .................................................... ευρώ (€................... ) άνευ Φ.Π.Α. 

2. Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται ως εξής: 

……… {θα συμπληρωθεί ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει ο προσφέρων, 

βάσει του αρ. 36 της προκήρυξης} 

2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν, 

με βάση τις κείμενες διατάξεις, κατά την ημερομηνία πληρωμής του, συμπεριλαμβανομένων: 

 κράτησης ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό 

τραπεζικό λογαριασμό. 

 κράτησης ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου (σύμφωνα με το αρ. 36 του Ν. 

4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται 

σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της 

Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. Θέματα σχετικά με τον 

χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών. 

4. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου 

του συμβατικού αντικείμενου κατά περίπτωση. 

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

1. Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, ο Αναδόχου κατέθεσε στην 

Αναθέτουσα Αρχή, με την υπογραφή της, την υπ’ αριθ. …………………… ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
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Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, ποσού <ολογράφως> (€ ΧΧΧΧΧΧ), το οποίο αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την Οριστική 

Παραλαβή όλων των εργασιών της Σύμβασης και την εκπλήρωση του συνόλου των 

προβλεπόμενων υποχρεώσεών του. 

Εγγύηση Προκαταβολής (δεν απαιτείται εάν επιλεγεί ο Β’ΤΡΟΠΣ πληρωμής του αρ. 36 της 

προκήρυξης)  

Δεδομένου ότι προβλέπεται χορήγηση εγγύησης προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από 

αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο 

εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα 

είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα 

συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής και να εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο το 

αντικείμενο της σύμβασης. 

2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και νομιμότητα της εκτέλεσης του έργου. Σε 

διαφορετική περίπτωση μπορεί να καταπέσει υπέρ της Ε.Λ.Σ η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ως 

ποινική ρήτρα, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωσή της για 

οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία. 

3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 

σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 

και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με της υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και 



Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 
για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων» 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σελίδα 69 of 102 

δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 

συναίνεση. 

3. Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις των παρ.1 και 2 καλύπτουν 

τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του, Υπεργολάβους του και, εν γένει, 

πάσης φύσεως προστιθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση του Έργου. 

4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα 

απ' αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα 

που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και 

με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήματα ή μεθόδους 

υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αναφέρει το έργο που 

του ανατέθηκε και την Αναθέτουσα Αρχή στο πελατολόγιό του και προς απόδειξη της 

εμπειρίας του αποκλειστικά. 

5. Η τήρηση εκ μέρους του Αναδόχου των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 

εκτείνεται και μετά τη λήξη ή με άλλο τρόπο λύση της σύμβασης. 

6. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον 

Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων “περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας" και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, 

θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να 

προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Ε.Λ.Σ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) αν η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν.4412/16, 

β) αν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16 και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

ταυ άρθρου 258 της ΣΛΕΕ 

δ) αν ο ανάδοχος για λόγους οφειλόμενους σε αποκλειστική υπαιτιότητά του δεν παραδώσει 

τα προς προμήθεια είδη εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους 

παραδόσεων / εργασιών και εφόσον η καθυστέρηση παράδοσης τους υπερβεί τις 5 

ημερολογιακές ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Λ.Σ έχει επίσης δικαίωμα να ζητήσει την 

αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής της ζημίας. 
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ε) εάν τα προς προμήθεια είδη δεν παραδοθούν κατά τα συμφωνηθέντα με την παρούσα 

σύμβαση ως προς την ποσότητα και ποιότητα αυτών. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Λ.Σ έχει 

επίσης να ζητήσει ταυτόχρονα την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η μεταβίβαση της σύμβασης ή μέρους αυτής ή οποιουδήποτε 

δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέει από αυτήν, σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ' εξαίρεση, 

επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των απαιτήσεων (πληρωμών) του Αναδόχου 

έναντι της Ε.Λ.Σ μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς Οργανισμούς προς χρηματική 

διευκόλυνση του Αναδόχου, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο εκδοχέας πρέπει 

να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης, 2) Η Ε.Λ.Σ δικαιούται να 

αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την 

αναγγελία της εκχώρησης, 3) σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών 

σχέσεων μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής 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 κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι 

της εκδοχέως Τράπεζας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την Ε.Λ.Σ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Η Ε.Λ.Σ υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός τριάντα (30) 

ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο 

άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιούνται μετά 

από γνωμοδότηση της ΕΠΕ και σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16.  

2. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 

αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
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συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

3. Με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Λ.Σ, ύστερα από εισήγηση της ΕΠΕ, η συνολική διάρκεια 

της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του 

Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αν λήξει η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα 

Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Για κάθε διαφορά που πιθανόν να προκύψει από την παρούσα διακήρυξη καθώς και την 

εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, αρμόδια είναι τα 

Ελληνικά Δικαστήρια στην Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και έλαβε το κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Ε.Λ.Σ.      Για την Εταιρεία 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

 

Αθανάσιος Κ. Θεοδωρόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Βιντεοπροβολείς – Projectors 

 

Είδος Εξοπλισμού Τεμάχια Τιμή Τεμαχίου 

(€) 

Συνολική Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Native projector 2   

Φακός zoom lens1,35-

1,63:1 

2   

Φακός zoom lens2,00-

2,71:1 

2   

Φακός lens fixed 0.9:1 1   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

Σύνολο με ΦΠΑ  

 

2. Πρόγραμμα Multi Display 

 

Είδος Εξοπλισμού / 

Λογισμικού 

Τεμάχια Τιμή Τεμαχίου 

(€) 

Συνολική Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Η/Υ ως production 

computer 

1   

Κλειδί ενεργοποίησης 

της Dataton για 

production computer 

1   

Η/Υ ως display 

computer 

ε   
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Κλειδί ενεργοποίησης 

της Dataton για 

production computer 

ε   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

Σύνολο με ΦΠΑ  

 

 

3. Διασύνδεση-καλωδίωση συστήματος 

Είδος Εξοπλισμού / 

Υπηρεσίας 

Μέτρα Τιμή μέτρου (€) Συνολική Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Καλώδιο 200   

Υπηρεσία 

καλωδίωσης 

   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

Σύνολο με ΦΠΑ  

 

4. Εγκατάσταση 

Υπηρεσία Συνολική Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Συνολική Τιμή με ΦΠΑ (€) 

Εγκατάσταση   

 

5. Εκπαίδευση 

 

Υπηρεσία Ώρες Κόστος ώρας (€) Συνολική Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Εκπαίδευση σε 

θέματα λειτουργίας - 

βασικής συντήρησης 

του συστήματος  
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Εκπαίδευση σε 

θέματα διαχείρισης-

λειτουργίας του 

προγράμματος 

προβολών 

   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

Σύνολο με ΦΠΑ  

 

Ως τρόπος πληρωμής επιλέγεται ο …..Τρόπος του Αρ. 36 της προκήρυξης, ήτοι: 

…….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Εθνική Λυρική Σκηνή 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221221 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, 

17674 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Πρωτόκολλο ΕΛΣ 

- Τηλέφωνο: 213 0885860-61 

- Ηλ. ταχυδρομείο: protocol@nationalopera.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

www.nationalopera.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με Ανοικτή 

Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος 

Βιντεοπροβολών Παραστάσεων » (CPV 32333300-9) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 99221221 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 

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

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 
για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων» 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΤΕΥΔ 

 

Σελίδα 76 of 102 

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; 
 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

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 

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 
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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 

κατάλογοv: 

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 άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι:  
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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 …): 

[……] 

 



Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 
για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων» 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΤΕΥΔ 

 

Σελίδα 80 of 102 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

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 

 

Δεν έχει εφαρμογή 

 

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 νόμιμους 

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 καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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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 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

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

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxv; 

[] 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 

καταστάσειςxxvi : 

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 περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 



Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 
για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων» 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΤΕΥΔ 

 

Σελίδα 86 of 102 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

[] Ναι [] Όχι 
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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: 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

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

διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

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

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvi, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 

του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxviii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxxxix, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 



Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 
για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων» 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΤΕΥΔ 

 

Σελίδα 93 of 102 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxl όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 

και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 

τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxli το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :  
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Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxlii, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxliii 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xliv 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxlv, 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 δωρεάνxlvi. 

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 Εθνική Λυρική Σκηνή, 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
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υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

vii  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.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

“διαφθορά”. 

xi 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). 

xii 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. 

xiii 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. 

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

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv 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.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

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

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

λήφθηκαν.  

xxii 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).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

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

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

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

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

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

Παράρτημα αυτό. 

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

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

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

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

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

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

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

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

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

ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xli Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 

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

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xlii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xliii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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xlvi 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.  

 

 


