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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. (15/2016) 

 
Για την   ««Προμήθεια συστήματος  ταχυμετρίας ρευστών Laser Doppler Velocimetry για μέτρηση 

μιας συνιστώσας της ταχύτητας (1D LDV system)»» στο πλαίσιο του έργου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΤΣΜΕΔΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

           ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Ημερομηνία 

Δημοσίευσης 

στο ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 

στον 

περιφερειακό ή 

τοπικό τύπο 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 

στο ΦΕΚ  

 

 
ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ  

(ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ) 

07/12/2016 Αποστολή 

δημοσίευσης 

07/12/2016 

Αποστολή 

δημοσίευσης 

07/12/2016 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχοντας 
υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Το Ν. 4250/2014 (άρθρο 3) [ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014] - ∆ιοικητικές απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ημοσίου Τομέα– 
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις 

3. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ ΄34/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για τη πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα». 

4. Το π.δ. 25/2014 (ΦΕΚ Α 44/25.2.2014) «Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων» 
5. Της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/21-10-2013 τ.Β΄) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

6. Της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/2012 τ.Β΄) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
& Δικτύων» 

7. Την Κ.Υ.Α. 679/22.08.96 (ΦΕΚ Β΄ 826/22.8.1996), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 
3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 03.09.2009) 

8. Το N. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α' 195/06-09-2011) 

9. Το Ν. 3548/2007(ΦΕΚ Α 68/20.3.2007)  «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες  διατάξεις» 

10. Το π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
377 παρ.1 περ. 59 του ν. 4412/2016. 

11. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
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12. Το Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 
διατάξεις». 

13. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις 

14. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999] – Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει  

15. Τον  οδηγό διαχείρισης έργων του  Ειδικού  Λογαριασμού  Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

16. Την από 248/07-07-2016 απόφαση ορισμού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
διαγωνισμού, αξιολόγησης ενστάσεων, παραλαβής του ΠΔΜ-ΕΛΚΕ 

17. Την υπ΄αριθμόν 248/07-07-2016 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας για την έγκριση διεξαγωγής του 1ου  διαγωνισμού (αρ. διακ. 11/2016-
αρ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 26810) 

18. Την υπ΄αριθμόν 253/03-10-2016 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας για την έγκριση της 1ης τροποποίησης διεξαγωγής του 1ου  διαγωνισμού (αρ. διακ. 
11/2016-αρ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 26810) 

19. Την υπ΄αριθμόν 258/11-11-2016 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού 

20. Την από 259/30-11-2016 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με το νέο νόμο Δημοσίων 
Συμβάσεων Ν.4412/2016 

 
και για την υλοποίηση του έργου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Κ. Τουρλιδάκη Αντώνιο, Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.   

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

1. Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την 

προμήθεια: Συστήματος  ταχυμετρίας ρευστών Laser Doppler Velocimetry για μέτρηση 

μιας συνιστώσας της ταχύτητας (1D LDV system)»», που περιγράφεται στο Παράρτημα 

Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής . 

2. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό ενενήντα χιλιάδων ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€90.00,00€). 

Εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά πλέον ΦΠΑ 24% 

(72.580,65€). 

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την Πέμπτη, 12/01/2017 και ώρα 10:30 π.μ ύστερα από 

προθεσμία τριάντα ημερών (30) από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης της προκήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ  
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4. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ   

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  

ΤΗΣ                  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ 

07/12/2016 

ΗΜΕΡΑ Τετάρτη 

09/01/2017 

          ΗΜΕΡΑ Πέμπτη 

ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00  

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η Τετάρτη 07/12/2016. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 09/01/2017 και ώρα: 14:00 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται 

στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν.       

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

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

οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». Οι προσφορές θα 

αποσφραγισθούν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Β΄ της παρούσας . 

Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια 

πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Σε κάθε στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, αμέσως μετά την αποσφράγιση, οι έχοντες το 

σχετικό δικαίωμα προσφέροντες δύνανται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των 

αποσφραγισθέντων φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία 

νομοθεσία. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 
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Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα συνημμένα μέρη 

της (σε ηλεκτρονική μορφή) θα διατίθεται από τον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής, 

http://rc.uowm.gr/ 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 

εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 

Διαγωνισμού. 

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί μία φορά στο Φ.Ε.Κ - Τεύχος Διακηρύξεως Δημοσίων 

Συμβάσεων, στον τύπο και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος Δι@ύγεια. Επίσης το 

τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων 

(φυσικών ή νομικών προσώπων) τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε: α) ένα κράτος - μέλος 

της Ένωσης ή β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή γ) σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ), στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή δ) σε τρίτες χώρες που 

δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

5.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω αναφερόμενα, 
από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι : 
 

5.2.1 Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 

 
5.2.2 Αποσπάσματα ισολογισμών που αφορούν τις τρεις προηγούμενες του έτους 
του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών,    
επικυρωμένα    φωτοαντίγραφα    των    αντίστοιχων    Φορολογικών ∆ηλώσεων),  από  τα  
οποία  θα  προκύπτει  ότι  το  ύψος  του  συνολικού  κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά 
μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό  διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για 
χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο 
χρόνο λειτουργεί. 

5.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
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5.3.1 Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά 
την προηγούμενη  τριετία,  με  αναφορά  του  αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται, εάν 
μεν ο αποδέκτης είναι Αναθέτουσα Αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από 
την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, 
εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. 

6 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

6.1. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης εφόσον υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους 
από τους ακόλουθους λόγους: 

 α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.20088, σελ. 42). 
 β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαίου 1997 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 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 31.7.2-003 σελ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία 
ή στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής. 
 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, σελ. 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 (ΕΕL 164 της 22.6.2002, σελ.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 
την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005), τις διατάξεις της Οδηγίας 
2006/70/Ε Κ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε Ε L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το 
ν. 3691/2008 (Α` 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α` 173), όπως 
ισχύουν. 
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 (EEL 
101 της 15.4.2011, σελ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 
(Α΄215),  
 
6.2 Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
6.3 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 την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
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διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

6.4 Επίσης ο οικονομικός φορέας αποκλείεται της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

α) Δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 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, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.  

β) Τελεί υπό πτώχευση, έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή τελεί σε 
άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 
 γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις ότι συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) Εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 
4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα 
ε) έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική διαγωγή του. 
 στ) έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
ζ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 
που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή 
 η) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, 

θ) επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό ή στην 
ποιοτική επιλογή οικονομικών φορέων ή στην ανάθεση  της παρούσας σύμβασης 

6.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή κατά τη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης ο 
προσφέρων ή ο υποψήφιος που είναι ένωση οικονομικών φορέων κατά την έννοια του άρθρου 19 
του ν. 4412/2016, όταν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου  στο 
πρόσωπο ενός από τα μέλη της ένωσης 

6.6. Ο προσφέρων ή ο υποψήφιος αποκλείεται, επίσης, όταν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις 
της παρούσας παραγράφου στο πρόσωπο τρίτων φορέων που παρέχουν προς τον προσφέροντα ή 
τον υποψήφιο οικονομική, χρηματοοικονομική ή τεχνική ικανότητα,  
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6.7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
ανωτέρω παραγράφους (6.1 – 6.6) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται 
βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.  

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο 10 ημέρες πριν 
την διενέργεια του διαγωνισμού. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το 
οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

8.ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων όσον αφορά τον τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή 

9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ», «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ», «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ», «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ……… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΔΜ 

                                Αν. Καθηγητής Μαρνέλλος Γεώργιος 

                                       Αναπληρωτής Πρύτανη ΠΔΜ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

««Προμήθεια συστήματος  ταχυμετρίας 
ρευστών Laser Doppler Velocimetry για 
μέτρηση μιας συνιστώσας της 
ταχύτητας (1D LDV system)»» 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV 
 
38425000-0    Εξοπλισμός μηχανικής 
ρευστών  
38000000-5    Εξοπλισμός εργαστηριακός, 
οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)  
38410000-2    Όργανα μέτρησης  
33112320-7    Εξοπλισμός ντόπλερ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ   ∆ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
 

72.580,65 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ   ∆ΑΠΑΝΗ ME Φ.Π.Α. 24% 

 

90.000,00 € 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ 

 
4 μήνες 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εργαστήριο Αεροδυναμικής και Μηχανικής 
Ρευστών, Κ. Καραμανλή 11, Κοζάνη 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4 μήνες 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ  % 

 
Α. φόρος 4% στην προμήθεια αγαθών 
Β. φόρος 8% στην παροχή υπηρεσιών 
Γ. 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Αποστολή για δημοσίευση 07/12/2016  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  Αποστολή για δημοσίευση 07/12/2016 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ) ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

07/12/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ) ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 
ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ  

07/12/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ) ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  

07/12/2016 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

- Γενικές Πληροφορίες: Χρύσα 
Ιακωβίδου, τηλ: 24610-56440 

- Τεχνικές Πληροφορίες: 
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος Τηλ: 
24610-56754 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
Πάρκο Αγίου Δημητρίου Κοζάνη Τ.Κ 50131 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ: 24610-56221 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: 
 

ciakovidou@uowm.gr; rc@uowm.gr ; 
ekonstantinidis@uowm.gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1 Τρόπος Υποβολής προσφορών    

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο ν.4412/2016. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας»,  την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού 
και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών.  

- Οι χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf 
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται, στο Παράρτημα XΙ του 
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

- Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής 
χορηγούμενης από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.  

-  Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής 
εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.   
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Η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης δεν επιτρέπεται  

Πριν την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, ο προσφέρων ή ο υποψήφιος 
μπορεί να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή αποσύρει την προσφορά του. 

1.2 Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως έξης : (α) ένας 
υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και (β) ένας 
υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 

1.2.1 Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

1.2.1.2. «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο ν.4412/2016,  όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

1.2.1.2.1 Εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72 Ν. 4412/2016) στο διαγωνισμό για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι για το ποσό των χιλίων τετρακοσίων 
πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (1.451,61 €), η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή στα 
κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το 
δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδοθεί από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχεται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Η εγγυητική επιστολή  προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα  στην Αρμόδια Υπηρεσία 
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει : 

♦ Την ημερομηνία έκδοσης. 
♦ Τον εκδότη. 
♦ Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, που είναι ο ΕΛΚΕ ΠΔΜ 
♦ Τον αριθμό της εγγύησης 
♦ Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
♦ Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

♦ Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα υπό προμήθεια είδη/ 
παρεχόμενες υπηρεσίες. 

♦ Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία τοποθετείται τουλάχιστον τριάντα 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή 150 ημερολογιακές ημέρες  
μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού.  

Και τους όρους ότι : 
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-  Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως. 

- Ο εκδότης της εγγύησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται.  

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

1.2.1.2.2. Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 2 

του ν.4412/2016 στην οποία δηλώνεται: 

 -  ότι έλαβε γνώση της προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους. 
-  ότι δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού, σύμφωνα με 
τα άρθρα 73 και 74 του ν.4412/2016 ήτοι, 
-  ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω 
αδικήματα : 

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 11.11.20088, σελ. 42). 
 β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαίου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 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 31.7.2-003 σελ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας 
αρχής. 
 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, σελ. 
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 (ΕΕL 164 της 
22.6.2002, σελ.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 την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 
309/15/25.11.2005), τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/Ε Κ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε Ε 
L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α` 166) και 
αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α` 173), όπως ισχύουν. 
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 (EEL 101 της 15.4.2011, σελ.1), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215), 

- -Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  
- τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
- όταν του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που 

16PROC005527830 2016-12-07



 13 

αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή του. 
- πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη ήτοι,  

• Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ούτε έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ούτε τελεί σε άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από εθνικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 

•  Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 

• Δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 
του Ν. 4412/2016, ή (Εφόσον η κατάσταση αυτή υφίσταται) να δηλώσει την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του ν. 
4412/2016 (τα μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής, των γνωμοδοτικών και 
αποφαινόμενων οργάνων και των οργάνων διοίκησης της αναθέτουσας αρχής) και των 
συγγενικών τους προσώπων υπό την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
(συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, 
εκ πλαγίως δε έως και τετάρτου βαθμού των προσώπων της ανωτέρω περίπτωσης) 

• Δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα 
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 

•  Δεν 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, 

• Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του,  

• Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του 
Ν.4412/2016, 

• Δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν στον αποκλεισμό ή στην ποιοτική επιλογή οικονομικών φορέων ή στην ανάθεση  
της παρούσας σύμβασης 

• Ότι ικανοποιεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί 
με την παρούσα και ειδικότερα τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, όπως προσδιορίζονται στις 
παραγράφους 5.2 και 5.3 της παρούσας διακήρυξης 

•  ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα αποτελούν πιστά 
αντίγραφα των πρωτοτύπων (στην περίπτωση που υπάρχουν απλά φωτοαντίγραφα). 

 
Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ.2 του Ν. 
4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου για κάθε μέλος της ένωσης. 
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές 
δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να προσκομίζει την παρούσα δήλωση των εν λόγω φορέων. 
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
μεγαλύτερο του 30% αυτής υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να προσκομίζει 
δήλωση με το ως άνω περιεχόμενο του/των υπεργολάβου/ων. 

Η ως άνω δήλωση, σε περίπτωση νομικού προσώπου, υπογράφεται  από το νόμιμο εκπρόσωπό του.   

1.2.1.2.3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 

νομικού προσώπου.  
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Ενδεικτικά απαιτείται η προσκόμιση καταστατικού όταν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρία, 
απόσπασμα πρακτικού συλλογικού οργάνου διοίκησης όταν ο προσφέρων είναι κεφαλαιουχική 
εταιρία. Σε κάθε περίπτωση στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν,  τα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως 
με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Επίσης, νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς εφόσον υποβάλλεται από τρίτο.  

1.2.1.2.4. Επισημαίνεται ότι η ως άνω δήλωση, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή 
του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 
Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Η απαιτούμενη δήλωση του παρόντος άρθρου 
υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η 
εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

1.2.1.3. «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φορέας συντάσσει την τεχνική προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση διάστασης των 
στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές 
δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική 
προσφορά) Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές 
δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση δέσμευσης των φορέων αυτών να 
θέσουν στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 

Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση δέσμευσης των 
φορέων αυτών. 

1.2.1.4.  Περιεχόμενο υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον υποφάκελο «οικονομική προσφορά» περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται στο αρμόδιο Τμήμα 
της Αναθέτουσας Αρχής, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  Ο 
φορέας συντάσσει την οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση διάστασης των 
στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο. Από το σύστημα εκδίδεται 
ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
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1.3 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, συνταγμένα ή μεταφρασμένα 
επίσημα στην Ελληνική  γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια  (με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται και στα αγγλικά χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική). 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν.1497/1984 (Α΄188). 

Οι προσφορές θα ισχύουν για 120 ημέρες, προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας 
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η προσφορά που θα ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν οι προσφέροντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των 
προσφορών τους πέραν του χρόνου που ορίζεται ανωτέρω, και αποδέχθηκαν την παράταση, πριν 
τη λήξη της ισχύος τους, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό 
χρονικό διάστημα. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 
ίσο με το προβλεπόμενο ανωτέρω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης υποχρεωτικά 
ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση 
της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης 
μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί προσφέροντες. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ανά πάσα στιγμή από τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και πριν την ολοκλήρωσή της, να υποβάλουν το σύνολο ή τμήμα 
των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει 
στη δήλωσή του ο προσφέρων/ υποψήφιος, αν, κατά την άποψή τους, είναι αναγκαίο για τη 
διασφάλιση της ομαλής διενέργειας της διαδικασίας. 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.1 Στάδια ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 12/01/2017 και ώρα 10:30 π.μ μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.   

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  Αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά 
ο υποφάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Τεχνικής Προσφοράς». Το αρμόδιο όργανο προβαίνει 
κατ' αρχάς στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία  στον έλεγχο της 
πληρότητας και κανονικότητας της τεχνικής προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
δεν αποσφραγίζονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 
τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. 

 Σε επόμενη συνεδρίαση, αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά και ελέγχεται και αξιολογείται η οικονομική 
προσφορά όσων υποψηφίων έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά . 
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2.2. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

2.2.1. ΣΤΑΔΙΟ I: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στα παρακάτω: 
Καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα ελέγχου αυτών σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
Ελέγχει και αξιολογεί τα περιεχόμενα των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς  και τους 
φακέλους των τεχνικών προσφορών όσον αφορά την πληρότητά τους. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά τα παραπάνω συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό αξιολόγησης των 
προσφορών στο οποίο τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών, αποστέλλοντας 
το προς το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά. 
 Με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη αυτών κατά το πρώτο 
στάδιο, η αναθέτουσα αρχή ορίζει την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και 
ενημερώνει τους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό. 
Σε περίπτωση που κάποια προσφορά απορριφθεί, ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται. 

 

2.2.2 ΣΤΑΔΙΟ II: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε παραπάνω. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώριση και αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών 
και κατατάσσει τις προσφορές με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει της τιμής. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 
Σε περίπτωση ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών ακολουθείται από την αρμόδια Επιτροπή η 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 90 του ν.4412/2016. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει και υπογράφει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την 
αποδοχή ή την απόρριψη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και το οποίο διαβιβάζει εγγράφως στο αρμόδιο αποφασίζον 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  
 Με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη αυτών η Αναθέτουσα Αρχή 
ενημερώνει ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον προσωρινό ανάδοχο να προβεί στην υποβολή των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
 

2.2.3. Παροχή διευκρινίσεων  

 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 
τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 1.2.1 της παρούσας, που έχουν υποβάλει, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής τους προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη 
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 
των φακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς 
από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων 
που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) και μεταφράσεων 
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και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με τον νόμο, τις κανονιστικές 
πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το πρώτο εδάφιο δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με 
νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση της ως άνω παραγράφου δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, να ζητήσει έγγραφη διευκρίνιση του 
περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σημασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς ή τη μεταβολή στην κατάταξη των προσφορών, σύμφωνα με τα 
κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. 
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 
ανωτέρω παραγράφους, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, επίκειται αποκλεισμός του 
από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

2.2.4 Απόρριψη προσφορών 

 Η αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
- Η οποία είναι ελλιπής κατά τα ανωτέρω ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων 
περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

-Στην οποία η τιμή δεν είναι απόλυτα προσδιορισμένη. 

-Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3  

-Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με την παράγραφο2.2.3.  

- Η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου της 
σύμβασης. 

- Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

- Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ– ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

3.1 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, του 
ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας της τεχνικής ή των τεχνικών προσφορών και της 
αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί ηλεκτρονικά τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 
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Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας  που δεν 
μπορεί να ξεπερνά τις 20 ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που καθορίζονται κατωτέρω, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης. Τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό.  
3.2 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής κατά τον χρόνο της κοινοποίησης της ηλεκτρονικής ειδοποίησης της παρούσας 
παραγράφου και είναι τα εξής : 

3.2.1 -Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς) έκδοσης τελευταίου 
τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 
1.2.1.2.2. της παρούσας. Στην περίπτωση νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών τότε το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) αφορά ιδίως τους διαχειριστές, όταν πρόκειται για εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον πρόεδρο και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. και ΙΚΕ). Σε κάθε περίπτωση νομικού 
προσώπου το απόσπασμα αφορά τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω οικονομικού φορέα ή τα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου του νομικού προσώπου.  

3.2.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε  διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού  ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις (εθνικές) διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

3.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής έκδοσης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
του υποχρεώσεις. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3.2.2 και 3.2.3., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά  για κάθε 
μέλος της ένωσης. 
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές 
δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να προσκομίζει τα ως άνω δικαιολογητικά των εν λόγω 
φορέων. 
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους που υπερβαίνει ποσοστό 30% αυτής, οφείλει να προσκομίζει 
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τα ως άνω δικαιολογητικά του/των υπεργολάβου/ων. 

3.2.4 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του οικονομικού φορέα 
προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 

 
Αποσπάσματα ισολογισμών που αφορούν τις τρεις προηγούμενες του έτους του 
διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών,    επικυρωμένα    
φωτοαντίγραφα    των    αντίστοιχων    Φορολογικών ∆ηλώσεων),  από  τα  οποία  θα  
προκύπτει  ότι  το  ύψος  του  συνολικού  κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο 
για το ανωτέρω χρονικό  διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του προσφερόμενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της 
τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 
Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά για όλα 
τα μέλη της ένωσης. 

Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες άλλων φορέων θα 
πρέπει να προσκομίζει τα ως άνω δικαιολογητικά των εν λόγω φορέων. 

3.2.5. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του οικονομικού φορέα προσκομίζονται τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά : 

Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
προηγούμενη  τριετία,  με  αναφορά  του  αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου 
ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται, εάν μεν ο 
αποδέκτης είναι Αναθέτουσα Αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον 
τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. 

Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά για όλα τα 
μέλη της ένωσης. 
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές δυνατότητες άλλων 
φορέων θα πρέπει να προσκομίζει τα ως άνω δικαιολογητικά των εν λόγω φορέων. 

3.3. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν 
δηλώσει ότι πληρούν σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.2.2. , οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 
έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την ανωτέρω δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης της παραγράφου 3.1, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να 
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης της ιδίας ως άνω παραγράφου. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας 
ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του προηγούμενου 
εδαφίου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον αυτή είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1.2.1.2., και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 72 του Ν.4412/2016.  Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.  

3.4 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς, κατ΄ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

3.5. Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν ως άνω είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
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έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε 
προσκομισθεί και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.3 της παρούσας, η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, σύμφωνα με τους ως άνω 
όρους και  προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

3.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

3.7 Αν από τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρούσας προκήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε 
προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη άρθρου 104 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παρούσα 
προκήρυξη η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

3.8. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης είτε κατακύρωσης της 
σύμβασης.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  

3.9 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί με απόδειξη, αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε κάθε 
προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), 
επί αποδείξει. Οι χρήστες οικονομικοί φορείς έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλους τους ανωτέρω 
φακέλους. 

3.10 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις : α)  άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας άσκησης ένστασης του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και β) κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της 
απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης.  

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
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συμμετοχής του  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Επίσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,  να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της υπό τους όρους του άρθρου 133 του ν. 
4412/2016.  

5.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Χρόνος παράδοσης/υλοποίησης 
5.1.1. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών είναι 
τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει, 
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα προμηθευόμενα με την παρούσα προϊόντα. 
5.1.2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω χρόνου παράδοσης/υλοποίησης και της 
αναφερθείσας παράτασής του, από υπαιτιότητα του προμηθευτή, η Επιτροπή Ερευνών του 
ΕΛΚΕ/ΠΔΜ. θα δικαιούται να επιβάλλει στον προμηθευτή τις κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν. 
4412/2016.  
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευομένων με την  παρούσα προϊόντων θα 
πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρ0 208 του ν. 4412/2016. 

 

5.2  Όροι πληρωμής 
5.2.1   Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του συμβατικού 
τιμήματος της παρούσας, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων 
προϊόντων, μετά την έκδοση του νομίμου παραστατικού και την προσκόμιση πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και θα γίνει Εφάπαξ, με την εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

5.2.2.  Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του 
ΕΛΚΕ/ΠΔΜ, με εντολή του επιστημονικά υπευθύνου του έργου, εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή 
της χρηματοδότησης του έργου, από τον Φορέα Χρηματοδότησης 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία και στα έγγραφα 
της σύμβασης (αρ. 200 παρ. 6 ν. 4412/2016). 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
6.1 Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με διάρκεια ένα μήνα μετά τον χρόνο λήξης της 
προσφοράς και συγκεκριμένα στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός 
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Λεπτών   (1.451,61 ευρώ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.  
 
6.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα προσκομιστεί υποχρεωτικά από τον 
προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του αναλογούντος ΦΠΑ,  
 
Επισημαίνεται ότι ο  χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 
υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου 
χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα. (Υπόδειγμα  του 
Παραρτήματος της παρούσας). 
6.3  Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσό 2,5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας,  χωρίς  Φ.Π.Α.,   για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.  Η διάρκεια ισχύος της περιόδου της εγγύησης καλής 
λειτουργίας ορίζεται στα 2 έτη από την παράδοση των ειδών. 
6.5  Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 ν. 4412/2016, 
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή στα 
κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να αφορούν κάθε 
μέλος ξεχωριστά. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

7.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η παρούσα διακήρυξη και η υπό σύναψη σύμβαση διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία. 
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 
του Ν. 4412/2016 το οποίο και εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις 
ενστάσεις ηλεκτρονικά,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση 
που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε 
περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει 
η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του 
κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει 
προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η 
ημερομηνία αποστολής. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, 
αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ΄αριθ. Π1/2390/2013 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2677/2013). Μετά την υποβολή των ενστάσεων η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του 
διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων.  Πιστοποιημένοι 
χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά 
περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.  Οι χρήστες – 
οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής τους. 

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
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Για κάθε διαφορά που αφορά την παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια 
ορίζονται τα Δικαστήρια της Κοζάνης. 

 

Κοζάνη,07/12/2016                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ 
 
 
 

 
Γεώργιος Μαρνέλλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(μετά από διενέργεια διαγωνισμού) 

Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

αφενός ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ………………………, που εδρεύει στη …….., 

…………………………, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον  …………………., ΑΦΜ ………………., ΔΟΥ 

………………….,  

και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία 

............................................................................................................... , που εδρεύει στ 

…………………….., οδός ......................................., ΑΦΜ ............................, ΔΟΥ ......................... 

και εκπροσωπείται νόμιμα από ............................................... ............ 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ως ανάδοχος του έργου με τίτλο 

«………………………………………………………………………………………..» που χρηματοδοτείται από το 

……………………………., αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και 

θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού .................., όπως o εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνεται 

τόσο στην τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του υπ’ αριθ…………… Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

με ανοικτές διαδικασίες   που διενεργήθηκε την ………………, όσο και στην από ..................... 

τεχνική προσφορά του δεύτερου συμβαλλομένου - προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστα 

τμήματα της παρούσας σύμβασης. Στο δεύτερο συμβαλλόμενο κατακυρώθηκε η εν λόγω 

προμήθεια σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. ....... απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

2. Ο προμηθευτής πρόκειται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα υπό προμήθεια είδη 

στ………………………….. Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

3. Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και 

αναλαμβάνει να εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο σε χρονικό διάστημα ……….. (….) 

ημερολογιακών ημερών ή …….. (….) μηνών    από την υπογραφή της παρούσας.  

4. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει  με την υπογραφή της και λήγει ……….. (…..) 

ημερολογιακές ημέρες ή …….. (….) μήνες  μετά την καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του 

έργου όπως αυτό προβλέπεται στο ως άνω άρθρο 3 της παρούσας. 
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5. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει το παραπάνω περιγραφόμενο έργο, σύμφωνα με την οικονομική 

του προσφορά, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των ....... Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και αποτελεί τη συνολικά συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία θα 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του έργου με τίτλο 

«………………………………………………………………………………….». 

 Τον Ανάδοχο βαρύνουν: α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο 

οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. 

β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4 παρ.3, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρθο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016, για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το αναλογούν 

χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. 

6. Η ως άνω συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής: 

Ο  προμηθευτής  παρέδωσε  σήμερα  την  υπ’  αριθ.  .................................. εγγύηση  

καλής  εκτέλεσης  των όρων  της σύμβασης  που  εκδόθηκε  από  την Τράπεζα 

.............................., ποσού -..................- Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό  5%  της  

συνολικής  συμβατικής  αξίας  της  παρούσας  χωρίς  ΦΠΑ, διάρκειας ..................(διάρκειας 

όπως προβλέπεται στη διακήρυξη) 

Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει για χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών από την οριστική παράδοσή του και αναλαμβάνει τη συντήρησή του για 

το ίδιο χρονικό διάστημα, αλλά και την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή 

ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του, σύμφωνα και με όσα αναλυτικά 

αναφέρονται στην προσφορά του.  

7. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που μπορεί να 

προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα δικαστήρια της 

Κοζάνης 

8. Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του πρώτου των συμβαλλομένων και κατά τους όρους 

του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

9. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ΄αριθμόν ………..διακήρυξη 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της παρούσας να τηρεί τις κείμενες διατάξεις 

στους τομείς του περιβάλλοντος, των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής πρόνοιας, που 

επιβάλλονται από το ενωσιακό δίκαιο, την εσωτερική νομοθεσία, τις συλλογικές συμφωνίες ή 
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από διατάξεις του διεθνούς περιβαλλοντικού, προνοιακού ή εργατικού δικαίου, όπως 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 (άρθρο 130).  

11. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε όλα τα στάδια που προκηρύχθηκαν της κατακύρωσης της 

σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και θα εξακολουθεί να μην ενεργεί 

κατ΄ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης αναρτώνται 

υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ – 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται ως 

ακολούθως :  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον ΕΛΚΕ/………..                                                                Για το δεύτερο συμβαλλόμενο 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών                               

  

……………………………………. 

 

……………………., …………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
««Προμήθεια συστήματος  ταχυμετρίας ρευστών Laser Doppler Velocimetry για μέτρηση 

μιας συνιστώσας της ταχύτητας (1D LDV system)»»  

 
Το σύστημα θα πρέπει υποχρεωτικώς επί ποινή αποκλεισμού να πληροί όλες τις προδιαγραφές που 
αναγράφονται παρακάτω.  
Σύστημα ταχυμετρίας ρευστών Laser Doppler Velocimetry για μέτρηση μιας συνιστώσας της 
ταχύτητας (1D LDV system) το οποίο δεν απαιτεί βαθμονόμηση. 
Σύστημα LDV με δυνατότητα μέτρησης τόσο της οριζόντιας συνιστώσας όσο και της κάθετης 
συνιστώσας της ταχύτητας χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό και με ασφάλεια. 
Σύστημα LDV με δυνατότητα αναβάθμισης για μετρήσεις δύο ή περισσότερων συνιστωσών της 
ταχύτητας (2D, 3D, κλπ.) και του μεγέθους των σωματιδίων (phase Doppler module). 
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει βάση στήριξης (μπάρα) ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί με 
ασφάλεια στη θέση μέτρησης καθώς και να έχει μελλοντικά τη δυνατότητα τοποθέτησης σε 
αυτόματη τραβέρσα για τη διεξαγωγή μετρήσεων σε θέσεις που έχουν προγραμματιστεί από τον 
χρήστη. 
Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε οπτική ίνα προκειμένου να 
διεξάγονται μετρήσεις σε δυσπρόσιτες θέσεις, όπως π.χ. σε κινητήρες εσωτερικής καύσης.  
Το σύστημα θα περιλαμβάνει: 

1. Πηγή ακτινών λέιζερ κατάλληλου μήκους για μετρήσεις της ταχύτητας αερίων και υγρών. 

2. Οπτικό σύστημα ακροδέκτη (πομπός-δέκτης) εξοπλισμένο με διαχωριστή δέσμης και 

συγκλίνοντα φακό εστιακού βάθους 420 +/- 100 χιλιοστών, ο οποίος να έχει τη δυνατότητα 

μελλοντικής προσθήκης εξωτερικού διαστολέα δέσμης και φακών μεγαλύτερης εστιακής 

απόστασης. Η ευθυγράμμιση του πομποδέκτη πρέπει να είναι εύκολα εφικτή από το χρήστη 

και η διαδικασία ευθυγράμμισης να γνωστοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. 

3. Μονάδα φωτοανιχνευτή (οπτικό σύστημα συλλογής ανακλώμενης ακτινοβολίας) 

ενσωματωμένο στον πομποδέκτη, ο οποίος δεν απαιτεί οπτική ευθυγράμμιση και ο οποίος 

διαθέτει φίλτρα διέλευσης υψηλών συχνοτήτων. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει α) έξοδο 

BNC για κάθε κανάλι, το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση στο αναλογικό σήμα 

Doppler με το βάθρο πριν από την αποκωδικοποίηση και διέλευση στα φίλτρα bandpass και 

β)  έξοδο φωτεινότητας για το διαχωρισμό μεγέθους σε ροές πολλαπλών φάσεων. 

4. Σύστημα επεξεργασίας σήματος για τον ακριβή προσδιορισμό της συχνότητας Doppler 

μέχρι μιας μέγιστης τιμής 100 MHz  και μέγιστης συχνότητας δειγματοληψίας 300 MHz, 

κατ’ελάχιστο. Το σύστημα επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτει φίλτρα περάσματος 

συχνοτήτων (band-pass filters) επιλεγόμενα από το χρήστη μέσω του λογισμικού, 

5. Η/Υ σε περιβάλλον Windows 7 64-bit με ολοκληρωμένο λογισμικό για τη συλλογή, 

ανάλυση, παρουσίαση και αποθήκευση των μετρήσεων. Το λογισμικό θα πρέπει να 

υποστηρίζει την ανάλυση των δεδομένων και τη παραγωγή στατιστικών μεγεθών και των 

κατανομών αυτών, των χαρακτηριστικών φάσματος ισχύος, την παρουσίαση γραφικών 

πλήρως καθοριζόμενων από το χρήστη, τη δυνατότητα μέτρησης μεγέθους για χρήση σε 

μελλοντική αναβάθμιση του συστήματος, και την δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων 

σε ASCII και Tecplot. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Μήκος κύματος ακτινοβολίας:    450 – 590 nm 
Ισχύς λέιζερ:          > 280 mW  
Δυναμικό εύρος μετρήσεων:     -100 m/s έως 1000 m/s 
Ακρίβεια:        < 0.5% 
Επαναληψιμότητα:      0.05% 
Ελάχιστος χρόνος διέλευσης:    100 ns 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 
Δήλωση προς την Αναθέτουσα Αρχή 

 
Προς το ………………………….. – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας   

Για την συμμετοχή στον υπ ‘ αριθ. ……………… Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Ανοικτές Διαδικασίες για 
την προμήθεια/ παροχή υπηρεσιών ……………..……… 

 
 
 

Ο κάτωθι υπογράφων ………………………………………………………..(όνομα), 
…………………………….(ιδιότητα), ως νόμιμος εκπρόσωπος του/της ……………….. δηλώνω υπεύθυνα 
ότι : 

-  ότι έλαβα γνώση της προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχoμαι στο 

σύνολό τους 

- δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού, σύμφωνα 

με τα άρθρα 73 και 74 του ν.4412/2016 ήτοι, 

-  δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα 

παρακάτω αδικήματα (προτείνεται, για οικονομία χώρου, να αναφερθούν μόνο τα σχετικά 

άρθρα του νόμου και να μη γίνεται αναλυτική παράθεση αυτών) : 

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 11.11.20088, σελ. 42). 

 β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαίου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 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 31.7.2-003 σελ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας 

αρχής. 

 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, σελ. 

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 (ΕΕL 164 της 

22.6.2002, σελ.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 
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παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 

309/15/25.11.2005), τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/Ε Κ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε Ε 

L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α` 166) και 

αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α` 173), όπως ισχύουν. 

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 (EEL 101 της 15.4.2011, σελ.1), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215), 

- -Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

- Θα τηρώ τις υποχρεώσεις μου στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 

και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του 

ν. 4412/2016. 

- όταν μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο 

που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνω στην παρούσα. 

- πληρώ τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη 

ήτοι,  

• Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ούτε έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχω αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ούτε τελώ σε άλλη ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από εθνικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου 

•  Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

• Δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 24 του Ν. 4412/2016, ή (Εφόσον η κατάσταση αυτή υφίσταται) να δηλωθεί η 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 24 

του ν. 4412/2016 (τα μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής, των γνωμοδοτικών 

και αποφαινόμενων οργάνων και των οργάνων διοίκησης της αναθέτουσας αρχής) και των 

συγγενικών τους προσώπων υπό την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

(συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, 

εκ πλαγίως δε έως και τετάρτου βαθμού των προσώπων της ανωτέρω περίπτωσης) 

• Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει 
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αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου. 

•  Δεν έχω 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, 

• Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά μου,  

• Δεν έχω 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, ούτε έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και είμαι 

σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 

του Ν.4412/2016, 

• Δεν έχω επιχειρήσει και δε θα επιχειρήσω  να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό ή στην ποιοτική 

επιλογή οικονομικών φορέων ή στην ανάθεση  της παρούσας σύμβασης 

• Ικανοποιώ τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια επιλογής που έχουν 

καθοριστεί με την παρούσα και ειδικότερα τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, όπως προσδιορίζονται στις 

παραγράφους 5.2 και 5.3 της παρούσας διακήρυξης 

•  Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα αποτελούν πιστά 

αντίγραφα των πρωτοτύπων (στην περίπτωση που υπάρχουν απλά φωτοαντίγραφα). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
 

 
Εκδότης : 
 …………………………………………………………………………………………… 
Ημερομηνία Έκδοσης :  
…………………………………………………………………………………………… 
Προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο– Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας  
 
Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………… υπέρ της 
Εταιρείας ………………………………………………, οδός ………………………………, αριθμός 
………………………… με Α.Φ.Μ. ……………….. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των 
εταιρειών (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), για την συμμετοχή της στον 
διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………… για την εκπόνηση του έργου 
………………………… σύμφωνα με την με αριθμό ………………… Προκήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………… . 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 
την ημερομηνία λήξης της. 
 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Τoν Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Ε.Μ.Π. 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής……………………. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}  
Α.Φ.Μ. ………………….. 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  
Α.Φ.Μ. ………………….. 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο και τον αριθμό της σύμβασης),που αφορά στο διαγωνισμό 
της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο 
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό 
συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... προκήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο σας, 
που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις …………………………………….  
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Τoν Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Ε.Μ.Π. 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής……………………. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……} 
Α.Φ.Μ. ………………….. 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 
Α.Φ.Μ. ………………….. 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή αγαθών, με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού) …………., με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..……, 
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... προκήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο σας, 
που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ……………………………………. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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