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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                           
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ. : Κωνσταντία Μαρκουλάκη                                       
Δ/ΝΣΗ: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ   ΤΚ 73135 
ΤΗΛ. 2821 3 41760 FAX:2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

 

 «ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RFID ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ»

Προϋπολογισμός : 60.000,00  € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %)

(Καθαρή αξία: 48.387,09  €,  ΦΠΑ:11.612,91 €) 

 CPV:  35721000

0001287175

http://www.chania.gr/
mailto:dimos@chania.gr
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Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

2. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με 
το  άρθρο 107 του Ν.4497/2017, με το  άρθρο 43 του Ν.4605/2019, με το  άρθρο 33 του 
Ν.4608/2019, με το  άρθρο 56 του Ν.4609/2019

4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

10. του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”, 

14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

15. του  π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

16. της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας 
& Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης 
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17. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

18. Το υπ’αριθ. 53808/12-10-2020 πρωτογενές αίτημα του τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών  της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας -Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού

19. Το υπ’αριθ. 53919/12-10-2020 τεκμηριωμένο  αίτημα του τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών  της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας -Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού

20. Την  αρ. 3/2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Δαπάνης  που εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση 
ύψους  60.000,00 € στον Κ.Α 15.7134.002 στο έτος 2021

21. Την αρ.678/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  περί έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμός όρων διακήρυξης  

22. Την υπ’ αριθμό 358/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση προμήθειας  «αντικλεπτικού συστήματος 
διαχείρισης βιβλίων, χρήσης συστημάτων RFID  στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων» σύμφωνα με την 
Τεχνική Έκθεση - Προϋπολογισμός Μελέτης, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 Άρθρο 1- Aναθέτουσα Αρχή - Περιγραφή προμήθειας – Προϋπολογισμός 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ
Ταχ.Κωδ.: 73135
Τηλ. 28213 41760 
fax:28213 41750
E-mail: g-promitheies@chania.gr 
Κωδικός NUTS: GR 434 
Ιστοσελίδα:www.chania.gr 

Είδος TEMAXIA Καθαρή 
αξία

ΦΠΑ 
24%

Τελική 
τιμή

RFID Σύστημα
1

48.387 € 11.613€ 60.000€

Η δαπάνη της προμήθειας  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων  και θα 
βαρύνει την πίστωση  του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους  2021  σε βάρος του Κ.Α. 15-
7134.002. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής(χαμηλότερη τιμή).

mailto:g-promitheies@chania.gr
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Άρθρο 2-τεύχη δημοπράτησης
Τα τεύχη διαγωνισμού τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της προμήθειας   είναι τα εξής: 
α) Διακήρυξη
β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές –  Προϋπολογισμός Μελέτης 
γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β:  Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Άρθρο 3
Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  Χανίων  διεύθυνση Κυδωνίας 29, 73135 
Χανιά, την Τρίτη 08/12/2020, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος 
όροφος. Ώρα  λήξης υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 10.00 π.μ . 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο πρωτόκολλο ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός 
Κυδωνίας  29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
φθάσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω 
προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και εν συνεχεία 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται 
από τη διακήρυξη.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα και 
ώρα  διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 09:30 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο  χωρίς να πρωτοκολλούνται .  
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, ο αντιπρόσωπος θα 
πρέπει να φέρει μαζί του συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 4- Γλώσσα διενέργειας διαγωνισμού

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.(Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 
4412/2016)

Τα αποδεικτικά έγγραφα 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) 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
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είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 5- Συμμετοχή στο διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ) 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.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Οι ενώσεις 
προμηθευτών σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος, θα πρέπει  πριν την υπογραφή της 
σύμβασης, να προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της νομικής μορφής .

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

Άρθρο 6- Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους (άρθρο 73  Ν.4412/2016). 

1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα, 

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

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).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

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

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

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
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εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 
(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ.

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 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.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 
ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου 
εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους 
όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.».

3.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης,  
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, 

(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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(ε) εάν 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, 

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται,

(ζ) εάν επιχείρησε 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, 

(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η αθέτηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου συνιστούν σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

5.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

  6. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 
περιπτώσεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Άρθρο 7: Κριτήρια Επιλογής

1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης Οι οικονομικοί φορείς 
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού  ή να τους καλέσει να προβούν 
σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.
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Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση προμήθεια. 

Άρθρο   8 - Υποβολή προσφορών – Σύνταξη προσφορών

Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε  γνώση των γενικών, ειδικών 
όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται  πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς, περί διάρκειας ισχύος της 
προσφοράς 120 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα 
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ   

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 ΧΑΝΙΑ Τ.Κ.73135
ΥΠΟΨΙΝ:  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  ……………….

«Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο»

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των 
μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται:

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

Απ' έξω οι φάκελοι θα γράφουν ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα του 
φακέλου προσφοράς. 
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Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και 
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
(παρ.8β άρθρου 43 ν.4605/2019 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ.4 Ν.4609/19)

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους.

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από 
εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Σύνταξη προσφορών

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού. Το ΤΕΥΔ, 
το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι 
ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε κάποια από τις καταστάσεις των άρθρων 73,74 και 75 και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι υποψήφιοι θα το  βρουν σε επεξεργάσιμη μορφή doc ως Παράρτημα Β .

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες των Κατευθυντηρίων Οδηγιών 15/2016 (ΑΔΑ:  
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

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

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ.

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε 
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους 
του/των υπεργολάβου/ων.

Το Τ.Ε.Υ.Δ μπορεί να υπογράφεται έως 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών

 Το ΤΕΥΔ  υπογράφεται(άρθρ.79Α ν.4412/2016):

Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης  (ΕΠΕ), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 
(ΙΚΕ), και προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ και ΕΕ) από τους διαχειριστές

Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπως προκύπτει από το 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα 
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
(ν.4497/2017 ΦΕΚ Α’ 171/17).

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές ” της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 1. 

Επισημαίνεται ότι εκτός των ανωτέρω,  θα πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν  
υπογεγραμμένοι,  οι Πίνακες -ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ, που υπάρχει στο Παράρτημα: Τεχνικές  
Προδιαγραφές.  

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) 

Η Τιμή θα δίνεται  σε ευρώ
Αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά  είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται 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 και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή. 

Η  προσφερόμενη τιμή  πρέπει να έχει υπολογιστεί συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων που 
βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για την παράδοση της 
προμήθειας,  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στα λοιπά 
τεύχη που τη συνοδεύουν. 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων 

Άρθρο 9 - Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο 
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού και η προσφερόμενη τιμή  
ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους 
της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την 
προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η 
προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.

Άρθρο 10- Εγγυήσεις

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

1 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων 
ειδών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που 
τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και 
τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
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παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.

4. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) 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, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 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 και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης.

6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Άρθρο 11 - Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 
4412/2016).  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, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία 
μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο.
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Άρθρο 12 - Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών-Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη

Η αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

Ανάδοχος  κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και  η προσφορά 
του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
Επιτροπής διαγωνισμού.

2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση 
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς (παρ.1 
αρ.100 Ν 4412/16).

3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από 
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό 
για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή  των 
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι 
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

5. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 
επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής   
σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

6. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 
4412/2016.

Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών  και δικαιολογητικών

Κατά  τη  διαδικασία αξιολόγησης των  προσφορών η  αναθέτουσα αρχή  μπορεί  να  καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, τα έγγραφα   ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
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.
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 Η παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα  είναι  υποχρεωτική   για   την  
αναθέτουσα  αρχή,  αν  επίκειται  αποκλεισμός  του  από  τη  διαδικασία,  λόγω   ασαφειών    των                   
δικαιολογητικών και των εγγράφων.

Άρθρο  13 - Δικαιολογητικά κατακύρωσης- Αποδεικτικά Μέσα

Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει 
εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα (σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν.4250/2016) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 6: Λόγοι αποκλεισμού  της 
παρούσας, 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών (άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 
4605/2019).  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

α)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης  τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 6.1. της 
παρούσας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
   - στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (ΙΚΕ)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. ), τους διαχειριστές,

    - στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/2016) 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 
καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από 
τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, 
προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά τους 
λόγους που αναφέρονται στην παρ. 7.1. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές  για το απασχολούμενο σε αυτούς 
προσωπικό (κύριους και επικουρικούς).

γ)  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), σε 
ισχύ, από τα οποία να προκύπτουν ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 
οργανισμούς. Οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016). 
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δ) Πιστοποιητικό σε ισχύ, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις 
(φορολογική ενημερότητα), (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016). 

ε) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (σύμφωνα 
με την παρ 12 άρθ 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019) από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (Πρβ. 
άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 
4605/2019).

Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν 
απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 . Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου έχει εφαρμογή η παρ.2 του άρθρου 80 του ίδιου 
νόμου.

στ)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 6: Λόγοι αποκλεισμού παράγραφος 3  της παρούσας  
(παραγρ. 4 του άρθρ.73 του Ν 4412/2016 ) 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75),  του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα,  ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

η) Βεβαίωση / πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού  ή εμπορικού μητρώου που τηρούνται 
στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, έκδοσης έως 30 εργασίμων ημερών πριν την 
υποβολή του, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά 
του,  ως απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (παρ.2 
άρθρ. 75 Ν. 4412/2016)

θ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ ή  
ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ μετά την 01.01.2015, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.), 
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο 
ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένων.
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 Οι Ο.Ε,  Ε.Ε.,  Ι.Κ.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 
τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την  σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η.

 Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 
τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την  σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η., 
μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)..

 Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήμερα εναρμονισμένου σε ενιαίο  
κείμενο μετά την τελευταία τροποποίηση καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια 
διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν 
δημοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. 
Α.Ε και Ε.Π.Ε)  στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρακτικό Δ.Σ. 
περί έγκρισης συμμετοχής και εκπροσώπησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η προσκόμιση 
ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την υποβολή προς καταχώριση των 
σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., μαζί με τα στοιχεία αυτά.   

Για  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις  θα  πρέπει  επίσης  να  υποβληθεί  και βεβαίωση  της  
αρμόδιας  κατά  περίπτωση διοικητικής αρχής (Γ.Ε.ΜΗ.), για Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ή  
δικαστικής  αρχής (ειρηνοδικείο), για συνεταιρισμούς,  από  την  οποία  να  προκύπτουν  οι  τυχόν 
μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο για Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και 
συνεταιρισμούς  και τα όργανα διοίκησης για Α.Ε.. Σε περίπτωση που η βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. 
καλύπτει μέρος του χρόνου ζωής του νομικού προσώπου, να προσκομιστεί και η βεβαίωση της 
πρώην αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής ή  δικαστικής  αρχής για τον υπόλοιπο χρόνο.

 Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν 
όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016..

Διευκρινίσεις :

- Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του παρόντος άρθρου γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 - Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται από  τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση:

Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιρειών (ΙΚΕ), και προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ και ΕΕ) από τους διαχειριστές

Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) οι υπεύθυνες δηλώσεις από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο 

 - Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 
αντιγράφων.
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2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). «Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.» [παρ. 14 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 
171/13.11.2017 τεύχος Α')].  Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 
του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014

 Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από    
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

   Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά  εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών,  
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.
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i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με  την παρούσα διακήρυξη, η προσφορά του 
προσωρινού ανάδοχού απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 
απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά :

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση 
άσκησης η  έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης  της προθεσμίας του  πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 ν. 4412/2016,

β) κοινοποιηθεί  η απόφαση κατακύρωσης στον  προσωρινό ανάδοχο.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού προσκομίζοντας, και την 
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θέτοντας του προθεσμία που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία 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.

Άρθρο 15 – Παράδοση -Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
1. Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει εντός 4 μηνών  από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 

2. H παραλαβή των υλικών γίνεται  από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 
– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την 
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου  ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

3. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
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απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές  καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 16. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 17- Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 18 - Υπεργολαβία

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
αναδόχου.

Άρθρο 19 - Πληρωμή – Κρατήσεις

1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής, τα έξοδα μεταφοράς, 
παράδοσης, και όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

2. Η συμβατική αξία θα πληρωθεί  στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή, την έκδοση  ισόποσου  
τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα  
(30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ.1 παρ.Ζ,5 υποπαρ.Ζ.5 του Ν.4152/2013 (Άρθρο 4 οδηγίας 2011/7 
της ΕΕ), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
συμβασιούχο

Άρθρο 20 - Επανάληψη Διαγωνισμού - Νομικό πλαίσιο

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ματαιώσει 
τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄ αυτόν  
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ή να αποφασίσει:

- την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή 
- την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. (άρθρο 106 παρ.5 Ν.4412/2016) 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή  οι σχετικές διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν. 

Άρθρο 21 - Δημοσίευση – Πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής στη διεύθυνση (URL):   www.chania.gr  στην διαδρομή: Προκηρύξεις 

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 ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο (Χανιώτικα 
Νέα)

Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη της, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής 
διατίθεται  από το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135, Πληροφορίες  Γρ. Προμηθειών 
τηλ. 2821341760) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες ή την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων στην 
διεύθυνση:   www.chania.gr.

                                                    

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126487
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126490
http://www.chania.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.chania.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  RFID ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RFID ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ – Φ Υ Λ Λ Α   Σ Υ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ

Πίνακας 1: Γενικές  απαιτήσεις συστήματος ραδιοσυχνοτήτων (RFID)

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές του συστήματος.

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1.1 Όλα τα στοιχεία του συστήματος 

πρέπει να φέρουν πιστοποίηση 
κατά CE, ή/και FCC , πρέπει να είναι 
συμβατά με τα πρωτόκολλα: SIP2, 
RS-232, TCP/IP Ethernet 10/100, 
802.11 (ασύρματη σύνδεση) όπου 
αυτό είναι απαραίτητο για τη 
σωστή λειτουργία τους και να 
πληρούν τις απαιτήσεις των 
Οδηγιών της ΕΕ και RoHS 

ΝΑΙ

1.2 Η προσφέρουσα  Εταιρεία θα 
πρέπει να διαθέτει πιστοποιήσεις 
ποιότητας οι οποίες να 
αποδεικνύονται από επίσημα 
παραστατικά 

ΝΑΙ

1.3 Η προσφέρουσα εταιρεία  θα 
πρέπει να καταθέσει δήλωση της 
κατασκευάστριας εταιρείας ότι σε 
περίπτωση που αυτή αναδειχθεί 
μειοδότης, θα της παράσχει τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό

ΝΑΙ

1.4 Τα προσφερόμενα συστήματα/ 
υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτουν 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Να 
δοθεί ενδεικτικός κατάλογος 
σημαντικών βιβλιοθηκών που 
χρησιμοποιούν αντίστοιχα συστήματα 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
και στην Ελλάδα.

ΝΑΙ
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A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1.5 Να τεκμηριωθεί η εμπειρία της 

προσφέρουσας εταιρείας μέσω 
εγκαταστάσεων που έχει υλοποιήσει 
σε ελληνικές βιβλιοθήκες. Οι 
αναφορές θα πρέπει να συνοδεύονται 
από αντίστοιχες βεβαιώσεις ή 
πρακτικά παραλαβής των φορέων

ΝΑΙ

1.6 Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει 
το υπάρχον σύστημα οπτικής 
αναγνώρισης τεκμηρίων (barcode)

ΝΑΙ

1.7 Το προτεινόμενο σύστημα και όλα 
τα επιμέρους του στοιχεία πρέπει 
να είναι πλήρως συμβατά με το 
ολοκληρωμένο σύστημα 
βιβλιοθήκης (Open ABEKT) και 
τους υπολογιστές-πελάτες του 
συστήματος

ΝΑΙ

1.8 Το σύστημα πρέπει να είναι 
συμβατό με το πρότυπο ISO 15693 
18000-3-Λειτουργία 1 και να 
χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική Reader 
Talks First (RTF)

ΝΑΙ

1.9 Κάθε μελλοντική αναβάθμιση του 
συστήματος θα πρέπει να 
συνοδεύεται με την πλήρη 
τεκμηρίωση της

ΝΑΙ

1.10 Οι αναβαθμίσεις  του Συστήματος 
Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) δεν 
θα πρέπει να επηρεάζουν την 
γενική λειτουργικότητα του  RFID 
συστήματος.

ΝΑΙ

1.11 Οι αναβαθμίσεις στο RFID σύστημα 
δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την 
λειτουργικότητα του Συστήματος 
Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS)

ΝΑΙ

1.12 Ο διαχειριστής του συστήματος 
/τεχνικό προσωπικό της 
βιβλιοθήκης θα πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να παρακολουθεί το 
σύστημα από απόσταση (remote). 

ΝΑΙ

1.13 Όλοι οι σταθμοί εργασίας θα 
πρέπει να έχουν άμεση 
αλληλεπίδραση με το ILS Open 
ΑΒΕΚΤ και να ενημερώνουν το ILS 
σε πραγματικό χρόνο κατά τη 
σύνδεσή τους

ΝΑΙ

1.14 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός RFID 
θα πρέπει να καλύπτεται από 
εγγύηση κατασκευαστή για  
τουλάχιστον 2 έτη, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στους επί 
μέρους πίνακες στη συνέχεια.

>= 2 έτη
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A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1.15 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός 

πρέπει να είναι σύγχρονος (να μην 
υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης / απόσυρσης του 
κατά την ημερομηνία κατάθεσης 
των τεχνικών προσφορών, δηλαδή 
δεν πρέπει να έχει σταματήσει η 
παραγωγή του ή να βρίσκεται στην 
κατάσταση End Of Life). 

NAI

1.16 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει 
να δεσμεύεται ότι θα εγκαταστήσει 
την τρέχουσα κατά την υλοποίηση 
της σύμβασης (παράδοση των 
ειδών) έκδοση του λογισμικού εάν 
αυτή είναι μεταγενέστερη της 
έκδοσης που συμπεριέλαβε στην 
τεχνική προσφορά του

NAI

Πίνακας 2: Απαιτήσεις Σταθμών εργασίας προσωπικού
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές του συστήματος.

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
2.1 Αριθμός μονάδων, τύπος, 

κατασκευαστής
2

2.2 Οι σταθμοί εργασίας πρέπει να 
συνδυάζονται  και να συνεργάζονται  
με το προσφερόμενο Σύστημα 
Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) Open 
ABEKT για τη σωστή και πλήρη 
διαχείριση  της κυκλοφορίας του 
υλικού (δανεισμοί, επιστροφές, 
ανανεώσεις κλπ) τόσο  των τεκμηρίων 
με RFID tag όσο και αυτών που 
φέρουν barcodes 

ΝΑΙ

2.3 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 
διαθέτει συσκευή ανάγνωσης τύπου 
pad μικρού πάχους (λιγότερο από 
35mm)  που εγκαθίσταται εύκολα. Θα 
πρέπει  να διαθέτει μεταλλικό ή άλλο 
περίβλημα ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανθεκτικότητά του

≤ 35mm

2.4 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 
είναι συμβατό με τους τυπικούς 
υπολογιστές, σαρωτές γραμμωτού 
κώδικα και εκτυπωτές αποδείξεων 
της βιβλιοθήκης.

ΝΑΙ

2.5 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 
προσαρμόζεται μέσα, πάνω ή κάτω 
από την επιφάνεια εργασίας του 
γραφείου δανεισμού χωρίς να 

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
επηρεάζεται η λειτουργία 
αναγνώρισης των RFID tags.

2.6 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 
διαθέτει εμβέλεια ανάγνωσης RFID 
τουλάχιστον 20 cm για ετικέτες 
βιβλίων.

ΝΑΙ

2.7 Ο σταθμός θα πρέπει να μπορεί να 
προγραμματίζει τις  ετικέτες RFID είτε  
με την ανάγνωση του barcode ή με 
πληκτρολόγηση του κωδικού του 
τεκμηρίου.

ΝΑΙ

2.8 Ο σταθμός θα πρέπει να εγγράφει 
πληροφορίες στις RFID ετικέτες με 
βάση τις απαιτήσεις τις βιβλιοθήκης 
(πλήθος δεδομένων και κωδικοποίηση 
αυτών) 

ΝΑΙ

2.9 Οι συσκευές ανάγνωσης του 
προτεινόμενου συστήματος πρέπει να 
σαρώνουν ετικέτες και να εμφανίζουν 
τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η 
ετικέτα.

ΝΑΙ

2.10 Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να 
υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία 
δανεισμού και επιστροφής υλικού 
βιβλιοθήκης σε συνεργασία με το 
εγκατεστημένο ILS Open ABEKT

ΝΑΙ

2.11 Ο σταθμός εργασίας του προσωπικού 
θα πρέπει να  τροφοδοτεί την  οθόνη 
του Η/Υ στο οποίο είναι 
συνδεδεμένος,  με αναλυτική λίστα  
όλων των τεκμηρίων που έχουν 
χρεωθεί ή ξεχρεωθεί κατά την 
διάρκεια μιας συναλλαγής με έναν 
χρήστη (όπου τα στοιχεία του τίτλου 
και o μοναδικός αριθμός – id  του 
τεκμηρίου θα είναι τα ελάχιστα τα 
οποία θα αναφέρονται ανά τεκμήριο).

ΝΑΙ

2.12 Ο σταθμός εργασίας θα  πρέπει να 
επιτρέπει και την χειροκίνητη 
εισαγωγή της αλφαριθμητικής 
πληροφορίας (π.χ. Ταυτότητα Χρήστη, 
barcode κ.λ.π.).

ΝΑΙ

2.13 Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να 
αλληλεπιδρά με τα συστήματα 
καταλογογράφησης και προσκτήσεων 
όπου είναι απαραίτητο.

ΝΑΙ

2.14 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 
επεξεργάζεται ταυτόχρονα πολλά 
τεκμήρια με ετικέτες RFID για 
δανεισμό/επιστροφή (εφόσον το ILS 
υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία).

ΝΑΙ ≥ 5

2.15 O σταθμός εργασίας πρέπει να 
χρησιμοποιεί αλγόριθμο anti-collision 
(διευθέτησης επεισοδίων 
σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον 

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
αριθμό των ετικετών που μπορούν να 
αναγνωριστούν και να σαρωθούν 
ταυτόχρονα σε εμβέλεια έως 20 cm με 
μια ετικέτα βιβλίου.

2.16 O σταθμός εργασίας πρέπει να εκτελεί 
σάρωση, προγραμματισμό και 
επαναπρογραμματισμό των ετικετών 
RFID αν παραστεί ανάγκη (π.χ. 
απενεργοποίηση ετικέτας, 
αντικατάσταση, συμπλήρωση 
στοιχείων, κλπ).

ΝΑΙ

2.17 Η λειτουργικότητα του RFID στους 
σταθμούς εργασίας του προσωπικού 
δεν πρέπει  έρχεται σε σύγκρουση με 
το Σύστημα Διαχείρισης της 
Βιβλιοθήκης. Θα πρέπει να μπορεί να 
λειτουργεί τόσο σε SIP2 όσο και σε 
non-SIP2 κατάσταση- διαδικασία 
(mode) αν χρειαστεί.

ΝΑΙ

2.18 Θα παρέχεται εγγύηση της μονάδας 
από τον κατασκευαστή

>= 2 έτη

2.19 Το πλήρες σύστημα του σταθμού 
εργασίας πρέπει να φέρει αριθμό CE 
ή/και FCC.

ΝΑΙ

Πίνακας 3: Απαιτήσεις συστήματος θυρών ασφαλείας
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές του συστήματος.

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

3.1 Αριθμός θυρών ασφαλείας ενός 
διαδρόμου 2

3.2 Να δηλωθεί ο τύπος και ο 
κατασκευαστής ΝΑΙ

3.3

Η πύλη θα είναι ενός διαδρόμου (2 
ορθοστάτες) και πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό 
τύπου Plexiglass.

ΝΑΙ

3.4

Δυνατότητα ανάγνωσης RFID εντός 
του  χώρου ανίχνευσης  της πύλης 
(τρισδιάστατη αναγνώριση RFID  - 3D 
detection) είτε  σε κάθετη είτε σε 
οριζόντια θέση ή σε πλάγια θέση                                                                

ΝΑΙ

3.5

Η κατάσταση alarm πρέπει να 
συνοδεύεται από ηχητική 
προειδοποίηση σε περίπτωση 
ανίχνευσης μη απενεργοποιημένου 
RFID.

ΝΑΙ

3.6

Η κατάσταση alarm πρέπει να 
συνοδεύεται από φωτεινή ένδειξη 
(visual alarm) σε περίπτωση 
ανίχνευσης μη απενεργοποιημένου 

NAI
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RFID.

3.7 Αναγνώριση ετικετών RFID 
συχνότητας 13,56 MHz NAI

3.8 Υποστήριξη ISO15693 και ISO 18000-
3 NAI

3.9 Δυνατότητα δικτυακής επικοινωνίας 
με την Πύλη για παραμετροποίηση της 
(TCP/IP Ethernet connection)

ΝΑΙ

3.10 Συμβατότητα με τις RFID ετικέτες που 
χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη οι οποίες
έχουν αναγνώριση EAS-bit & AFI byte 
για λόγους ασφαλείας (RFID security).
 

ΝΑΙ

3.11 Η πύλη  πρέπει να διαθέτει μηχανισμό 
μέτρησης πλήθους επισκεπτών 
(είσοδος/έξοδος χρηστών).

ΝΑΙ

3.12 Το άνοιγμα μεταξύ των δύο 
«παραστάδων» της Πύλης  πρέπει να 
επιτρέπει την διέλευση αναπηρικού 
αμαξιδίου  δηλαδή να είναι  0,9 μέτρα 
και άνω.

ΝΑΙ

3.13 Η  πύλη ασφαλείας θα πρέπει να 
παρέχει την δυνατότητα ρύθμισής της  
για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, 
ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και ώρες 
μη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

ΝΑΙ

3.14 Η πύλη θα πρέπει να δίνει την 
δυνατότητα σύνδεσης με λογισμικό 
που θα παρέχει την δυνατότητα  
εξαγωγής επιπλέον στατιστικών  
χρήσης της, τα οποία θα προκύπτουν 
από την ανάγνωση RFID και την 
διέλευση χρηστών (είσοδος  και 
έξοδος) δια μέσου αυτής.

Επιθυμητό

3.15 Ο ανάδοχος θα προσφέρει μαζί με την  
πύλη και Online UPS τουλάχιστον 
1000VA, για την απρόσκοπτη 
λειτουργία της αλλά και την 
προστασία της από απότομες 
αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος.

NAI
>=1000VA

3.16 Η πύλη να έχει εγγύηση  ΝΑΙ 
>=2χρόνων

3.17 Το UPS να έχει εγγύηση  ΝΑΙ 
>=2χρόνων

3.18 H Πύλη πρέπει να έχει πιστοποίηση CE 
και FCC. ΝΑΙ





29/53

Πίνακας 4: Απαιτήσεις Φορητής συσκευής ανάγνωσης/απογραφής/εντοπισμού 
υλικού 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
4.1 Αριθμός μονάδων, τύπος και 

κατασκευαστής
1

4.2 Η φορητή συσκευή ανάγνωσης  και 
τυχόν εξαρτήματα που απαιτούνται, 
ώστε να ικανοποιούνται όλες οι 
προδιαγραφές της συσκευής, πρέπει 
να είναι ασύρματες, ενιαίες και ο 
χειρισμός τους να εκτελείται με ένα 
χέρι.

ΝΑΙ

4.3 Το συνολικό βάρος της φορητής 
συσκευής ανάγνωσης πρέπει να είναι 
μικρότερο από 1000 gr, 
συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας.

≤ 1000 gr

4.4 Η προτεινόμενη φορητή συσκευή 
ανάγνωσης  πρέπει να διαθέτει 
λειτουργία συλλογής δεδομένων 
ταυτόχρονα με άλλες λειτουργίες.  
Στις λειτουργίες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνεται η σάρωση ραφιών, η 
διεξαγωγή απογραφής, ο 
προσδιορισμός στοιχείων σε λίστες 
αναζήτησης και στοιχείων με 
εσφαλμένη ασφάλεια.

ΝΑΙ

4.5 Αναγνώριση ετικετών RFID 
συχνότητας 13,56 MHz

ΝΑΙ

4.6 Υποστήριξη των προτύπων ISO 15693 
& ISO 18000-3

ΝΑΙ

4.7 Ανάγνωση και Αναγνώριση: HF RFID 
tags, Barcoding, 2D coding

ΝΑΙ

4.8 Επικοινωνία/συνδεσιμότητα: WLAN 
802.11, USB, Bluetooth

ΝΑΙ

4.9 Αναγνώριση του Danish Data Model 
ISO28560-3

ΝΑΙ

4.10 Έλεγχος ασφαλείας με αναγνώριση 
του RFID security bit (AFI/EAS)

ΝΑΙ

4.11 Δυνατότητα αναγνώρισης και 
ανάγνωσης του περιεχομένου 
ετικέτας RFID από απόσταση σε εύρος 
τουλάχιστον 0-20cm

ΝΑΙ

4.12 Ταχύτητα ανάγνωσης ≥ 40 
tags/sec

4.13 Η προτεινόμενη φορητή συσκευή 
ανάγνωσης πρέπει να αποθηκεύει 
RFID codes ή barcodes των δεδομένων 
που ανιχνεύει στα ράφια και να τις 
διοχετεύει στο ILS  της βιβλιοθήκης. 
Δημιουργεί διάφορες μορφές αρχείων 
(txt, csv)  που μπορούν εν συνεχεία να 
προσαρμοστούν ανάλογα και να 
τροφοδοτήσουν λειτουργίες του ILS.

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
4.14 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 

διαθέτει λειτουργία εντοπισμού για 
την αναζήτηση στοιχείων με βάση τα 
κριτήρια που καταχωρούν οι χρήστες 
απευθείας στη συσκευή. Πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης 
του τίτλου του στοιχείου στη 
συσκευή.

ΝΑΙ

4.15 Η φορητή συσκευή ανάγνωσης  
πρέπει να διαθέτει οθόνη αφής 
τουλάχιστον 3.5”.

NAI >= 3.5”

4.16 Η φορητή συσκευή ανάγνωσης χειρός 
πρέπει να διαθέτει εργονομικό 
σχεδιασμό (μία συσκευή), ώστε να 
εκτελείται εύκολα η σάρωση των 
ραφιών σε όλα τα επίπεδα, να είναι 
εύκολη στη χρήση και να μην 
επιβαρύνει ιδιαίτερα τον καρπό, το 
χέρι, τον ώμο και τον αγκώνα.

ΝΑΙ

4.17 Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας της 
φορητής συσκευής ανάγνωσης πρέπει 
να παρέχει τουλάχιστον 16 ώρες 
συνεχούς λειτουργίας πριν από τη 
φόρτιση της  μπαταρίας.

ΝΑΙ >= 16 
ώρες

4.18 Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης 
μπαταρίας

≤ 5 ώρες

4.19 Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει 
να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα 
διαγνωστικού ελέγχου για 
αντιμετώπιση προβλημάτων.

ΝΑΙ

4.20 Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει 
να χρησιμοποιεί αλγόριθμο anti-
collision (διευθέτησης επεισοδίων 
σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον 
αριθμό των ετικετών που μπορούν να 
αναγνωριστούν και να σαρωθούν 
ταυτόχρονα.

ΝΑΙ

4.21 Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει 
να διαθέτει μνήμη για καταχώρηση 
στοιχείων 

ΝΑΙ
≥ 256ΜΒ

4.22 Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει 
να διαθέτει ηχητικές και οπτικές 
ενδείξεις για την επαλήθευση των 
προσδιοριζόμενων στοιχείων. Οι 
ηχητικές ενδείξεις πρέπει να 
ρυθμίζονται από το χρήστη.

ΝΑΙ

4.23 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 
φέρει πιστοποιήσεις κατά CE

ΝΑΙ

4.24 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 
φέρει πιστοποιήσεις κατά FCC

ΝΑΙ

4.25 Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει 
λειτουργία ελέγχου σειράς ραφιών για 
εντοπισμό στοιχείων σε εσφαλμένη 
θέση

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
4.26 Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει 

λειτουργία αναζήτησης για 
προσδιορισμό στοιχείων σε 
πολλαπλές λίστες αναζήτησης που 
καθορίζονται από το χρήστη (π.χ. 
στοιχεία που λείπουν, στοιχεία που 
έχουν δηλωθεί ως επιστραφέντα, 
απολεσθέντα στοιχεία, ανεπιθύμητα 
στοιχεία, κλπ.)

ΝΑΙ

4.27 Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει 
λειτουργία ελέγχου κατάστασης 
ασφαλείας για τον εντοπισμό 
μεμονωμένων στοιχείων, τα οποία δεν 
καταχωρήθηκαν σωστά στο σύστημα 
ως δανεισθέντα και για τα οποία 
ενεργοποιήθηκε συναγερμός από το 
σύστημα ανίχνευσης 

ΝΑΙ

4.28 Το προτεινόμενο σύστημα να παρέχει 
τη δυνατότητα στο χρήση να σαρώνει 
στοιχεία στις τροχήλατες βάσεις ή στα 
ράφια της βιβλιοθήκης για εντοπισμό 
μεμονωμένων στοιχείων που δεν 
καταχωρήθηκαν σωστά ως 
επιστραφέντα, πριν από την εκ νέου 
τοποθέτηση στα ράφια

ΝΑΙ

4.29 Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει 
λειτουργία ταξινόμησης για 
υποβοήθηση του χρήστη κατά την 
ταξινόμηση στοιχείων στα ράφια ή τις 
τροχήλατες βάσεις

ΝΑΙ

4.30 Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει 
λειτουργία απόσυρσης για 
υποβοήθηση του χρήστη κατά τον 
εντοπισμό στοιχείων σε λίστες 
κράτησης ή ανεπιθύμητων στοιχείων 
ή άλλες λίστες που καθορίζονται από 
το χρήστη και διατίθενται από το 
σύστημα κυκλοφορίας

ΝΑΙ

4.31 Να παρέχεται εγγύηση >= 2 έτη

Πίνακας 5: Απαιτήσεις Λογισμικού για τη διαχείριση των συσκευών 
RFID

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
5.1 Αριθμός Αδειών 1/μονάδα
5.2 Απαιτήσεις λειτουργικού 

συστήματος:
Windows 7 ή μεταγενέστερη

ΝAI
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
5.3 Υποστήριξη πρωτοκόλλων SIP/SIP2 

(Session Initiation Protocol), APIs 
(Applications Programming 
Interface) και NCIP (National 
Circulation Interchange Protocol)

ΝAI

5.4 Δυνατότητα διαμόρφωσης RFID 
ετικετών. 

ΝAI

5.5 Στατιστικά στοιχεία κίνησης 
χρηστών

Επιθυμητό

5.6 Μέτρηση αριθμού επισκεπτών ΝΑΙ
5.7 Να είναι πλήρως συμβατό με τη 

συσκευή στην οποία αναφέρεται 
αξιοποιώντας πλήρως τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της.

NAI

Πίνακας 6: Έγχρωμος εκτυπωτής  καρτών αναγνωστών μονής όψης

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
6.1 Αριθμός μονάδων και τύπος 1
6.2 Οθόνη LCD ΝΑΙ
6.3 Ταχύτητα εκτύπωσης >=150 

πλευρές/ώρα
ΝΑΙ

6.4 Ποιότητα εκτύπωσης >= 300dpi ΝΑΙ
6.5 Διαθέτει καλυμμένο τροφοδότη 

χωρητικότητας τουλάχιστον  100 
καρτών (πάχους 30 mil).

Επιθυμητό 

6.6 Δυνατότητα προσθήκης καρτών  
κατά την διάρκεια της εκτύπωσης

Επιθυμητό

6.7 Διαθέτει δίσκο εξόδου  
χωρητικότητας τουλάχιστον 30 
καρτών (πάχους 30 mil).

NAI

6.8 Αυτόματη ρύθμιση  της κορδέλας ΝΑΙ
6.9 Τυπώνει οικογένειες Barcode 

Code39, Code 128b & C, 2 of 5, 2 of 
5 Interleaved, UPCA, EAN8, 
EAN13, PDF 147 2D barcode 

ΝΑΙ

6.10 Δυνατότητα εκτύπωσης και άλλων  
οικογενειών Barcodes μέσω των 
Windows Drivers 

ΝΑΙ

6.11 Υποστηρίζει Windows drivers : 
Windows XP, Windows Server 
2003, Windows Server 2008, 
Windows 7, Windows 8, Windows 
10.

ΝΑΙ

6.12 Εκτύπωση καρτών:
 ID  προσωπικού

NAI
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
 ID  σπουδαστών/φοιτητών
 Κάρτες μελών και 

επισκεπτών
Πάχους <= 30 mil

6.13 Σύνδεση USB Plug & play ΝΑΙ
6.14 Βάρος <= 6 κιλά
6.15 Εγγύηση προμηθευτή >= 1 έτος
6.16 Ο εκτυπωτής θα παραδοθεί με τα 

κατάλληλα μελάνια για έγχρωμη 
εκτύπωση τουλάχιστον 1000 καρτών 
αναγνωστών.

ΝΑΙ

Πίνακας 7: Απαιτήσεις για τις Ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων (RFID Tags)

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
7.1 Αριθμός ετικετών (RFID labels) 

έντυπου υλικού  (60.000)
και cd/dvd (3.000)

63.000 

7.2 Eγγύηση διάρκειας ζωής 
τουλάχιστον 50 ετών 

≥50 έτη

7.3 Συχνότητα  ετικέτας 13,56 MHz, 
integrated circuit NXP iCode 
SLIX2.

ΝΑΙ

7.4 Οι ετικέτες Τα RFID  θα πρέπει να 
είναι συμβατές  με τα πρότυπα  ISO 
15693-3 και/ή ISO 18000-3 mode 1

ΝΑΙ

7.5 Για την καταχώρηση των δεδομένων 
στην ετικέτα θα πρέπει να 
ακολουθείται το πρότυπο 
ISO28560-3 Danish Datamodel

ΝΑΙ

7.6 Οι ετικέτες έχουν χωρητικότητα 
μνήμης 2048 bit, τα οποία  μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για δεδομένα 
της βιβλιοθήκης. 

ΝΑΙ

7.7 Οι ετικέτες  θα έχουν διάσταση 
κατάλληλη για επικόλληση σε 
έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, να 
είναι ορθογώνιες ή τετράγωνες, με 
προτίμηση στη διάσταση 50mm Χ 
80mm (+_ 0,01mm). Να δηλωθούν 
οι διαστάσεις της προσφερόμενης 
ετικέτας Rfid 

NAI

7.8 Όλα τα στοιχεία εκτός του SID στις 
ετικέτες RFID, 
συμπεριλαμβανομένου του πεδίου 
αναγνωριστικών στοιχείων, πρέπει 
να είναι πλήρως επανεγγράψιμα.

ΝΑΙ

7.9 Οι ετικέτες του προτεινόμενου 
συστήματος πρέπει να διαθέτουν 
λειτουργία ασφάλειας.

ΝΑΙ





34/53

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
7.10 Οι προτεινόμενες ετικέτες  πρέπει να 

χρησιμοποιούν το μοντέλο 
ασφάλειας ΕAS (Electronic Article 
Surveillance) ή/και AFI (Application 
Family Identifier).

ΝΑΙ

7.11 Δυνατότητα εκτύπωσης  στις  
ετικέτες του λογότυπου της 
βιβλιοθήκης ή/και του γραμμωτού 
κώδικα που καταχωρείται στο πεδίο 
id  κατά τη διάρκεια της εγγραφής 
τους.

ΝΑΙ

7.12 Οι ετικέτες του προτεινόμενου 
συστήματος πρέπει να 
χρησιμοποιούν αλγόριθμο anti-
collision (διευθέτησης επεισοδίων 
σύγκρουσης) 

ΝΑΙ

7.13 Οι ετικέτες του προτεινόμενου 
συστήματος πρέπει να είναι 
αυτοκόλλητες και μονοκόμματες 
(ένα τεμάχιο), και να εφαρμόζονται 
εύκολα, με μία κίνηση, χωρίς να 
απαιτείται η τοποθέτηση πρόσθετου 
αυτοκόλλητου.

ΝΑΙ

7.14 Οι ετικέτες του προτεινόμενου 
συστήματος πρέπει να 
χρησιμοποιούν αυτοκόλλητο υλικό 
χαμηλό όξινο ή ουδέτερο pH.

ΝΑΙ

7.15 Οι προτεινόμενες ετικέτες RFID 
πρέπει να διαθέτουν εύρος 
λειτουργίας -5°C έως 60°C.

ΝΑΙ

7.16 Τα δεδομένα που εγγράφονται στις 
ετικέτες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες που 
κατέχει το ίδρυμα με δυνατότητα 
εγγραφής συμπληρωματικών 
δεδομένων, σε μελλοντικό χρόνο, 
εφόσον αυτό απαιτηθεί.

ΝΑΙ

7.17 Ο προμηθευτής θα καταθέσει για 
την ετικέτα RFID που προτείνει, 
πιστοποιήσεις αξιοπιστίας , δοκιμές 
γήρανσης, καθώς και τη μέθοδο 
δοκιμής, και γενικά κάθε διαθέσιμο 
στοιχείο ελέγχου πιστοποίησης της 
ποιότητας των χαρακτηριστικών της 
.

ΝΑΙ

7.18 Οι διαστάσεις των ετικετών για τα 
cd/dvd θα πρέπει να είναι:
διάμετρος ετικέτας: <=40mm, 
διάμετρος αντένας <=33mm

ΝΑΙ
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Πίνακας 8: Απαιτήσεις για τις κάρτες χρηστών (RFID member cards)

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
8.1 Αριθμός καρτών μελών (RFID 

cards)
3.000

8.2 Eγγύηση διάρκειας ζωής 
τουλάχιστον 50 ετών 

≥50 έτη

8.3 Συχνότητα  RFID chip 13,56 MHz, 
HF, integrated circuit NXP iCode 
SLIX.

ΝΑΙ

8.4 Συμβατότητα   με τα πρότυπα  ISO 
15693-3 και/ή ISO 18000-3 

ΝΑΙ

8.5 Μνήμη ενσωματωμένου chip 1024 
bit, τα οποία  μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για καταχώρηση 
δεδομένων της βιβλιοθήκης. 

ΝΑΙ

8.6 Επανεγγράψιμο chip NAI
8.7 Ανάγνωση με αξιοποίηση 

αλγορίθμου anticollision 
ΝΑΙ

8.8 Οι κάρτες πρέπει να διαθέτουν 
λειτουργία ασφάλειας.

ΝΑΙ

8.9 Αξιοποίηση των μοντέλων 
ασφάλειας ΕAS (Electronic Article 
Surveillance) ή /και AFI 
(Application Family Identifier)

ΝΑΙ

8.10 Δυνατότητα εκτύπωσης  στις  
κάρτες του λογότυπου της 
βιβλιοθήκης, γραμμωτού κώδικα 
καθώς και στοιχείων ταυτότητας του 
χρήστη 

ΝΑΙ

8.11 Η αναγνώριση των στοιχείων που 
έχουν καταχωρηθεί στο RFID chip 
μπορεί αν γίνει από απόσταση 
(contactless) >= 20 εκατ.

ΝΑΙ

8.12 Αναγνώριση των καρτών και του 
περιεχομένου τους από αναγνώστη 
RFID (staff pad ). Δεν απαιτείται 
ιδιαίτερη συσκευή ανάγνωσης. 

ΝΑΙ

8.13 Αναγνώριση των στοιχείων της 
κάρτας χρήστης από το 
εγκατεστημένο ILS

ΝΑΙ

8.14 Διαστάσεις καρτών: μήκος <=86, 
πλάτος<=54, πάχος,=0,8mm

Επιθυμητό 

8.15 Πιστοποίηση CE NAI

Πίνακας 9: Απαραίτητες Υπηρεσίες (εγκατάσταση, παραμετροποίηση συστήματος, 
εκπαίδευση προσωπικού, προγραμματισμός και επικόλληση ετικετών)

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
9.1 Μετάπτωση από το σύστημα 

ταυτοποίησης μέσω Barcode στο 
σύστημα ταυτοποίησης μέσω RFID

60.000 τεκμήρια

9.2 Η μετάπτωση θα περιλαμβάνει τον 
προγραμματισμό των ετικετών 
βάσει ISO28560-3 Danish Data 
model με μεταφορά του Barcode 
στη θέση του Item id

ΝAI

9.3 O προγραμματισμός των ετικετών 
RFID θα περιλάβει και όσα άλλα 
στοιχεία υποδείξει η βιβλιοθήκη 
(π.χ. ISIL code)

ΝAI

9.4 O υποψήφιος ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τις 
προσφερόμενες μονάδες στις θέσεις 
που θα υποδείξει η βιβλιοθήκη

ΝAI

9.5 Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσφέρει 
ικανοποιητική εκπαίδευση στη 
χρήση του προσφερόμενου 
εξοπλισμού στο προσωπικό της 
βιβλιοθήκης, Να δοθεί αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης

ΝAI

9.6 Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των 
υπηρεσιών που περιλαμβάνει η 
προσφερόμενη εγγύηση και η 
συντήρηση

ΝΑΙ

9.7 Ο απαιτούμενος χρόνος παροχής 
υπηρεσιών εγκατάστασης και 
παραμετροποίησης του συστήματος 
να δοθεί σε ανθρωποημέρες

ΝΑΙ

9.8 Ο απαιτούμενος χρόνος παροχής 
υπηρεσιών εκπαίδευσης του 
προσωπικού να δοθεί σε 
ανθρωποημέρες

ΝΑΙ

9.9 Ο απαιτούμενος χρόνος παροχής 
υπηρεσιών προγραμματισμού και 
επικόλλησης ετικετών RFID να 
δοθεί σε ανθρωπομήνες

ΝΑΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος Καθαρή 
αξία

ΦΠΑ Τελική 
τιμή

TEMAXIA Συνολικό 
Κόστος

RFID Σύστημα 48.387 € 11.613€ 60.000€ 1 60.000€
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Χανιά, 7/10/2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΏΡΓΙΟς ΦΡΑΓΚΙΑΔΆΚΗς
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Χανιά, 7/10/2020

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ
ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗς

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΘΟΜΕΛΙΔΗς
ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

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: [ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6318]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29/ΧΑΝΙΑ/73 135]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ]
- Τηλέφωνο: [28213 41760 ]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [kmarkoulaki@chania.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.chania.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RFID 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
  CPV): [35721000]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [1]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……]

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

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 
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παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο 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.
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Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  
ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά.

[   ]





42/53

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

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

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

[……]
[……]

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

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

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

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

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

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

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

[]Ναι []Όχι

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

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 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 αμετάκλητη 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) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

[……] 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 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

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

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

[] 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: […….............]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[..........……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxv;

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

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

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

[....……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxviii, 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 
δωρεάνxxix.

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

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς. 

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

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

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv 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 
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25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
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.
xviiiΕπαναλάβετε 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). 
xxiiiΣημειώνεται 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 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.
xxvii 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. 
xxviii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxix Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από 
τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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