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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΚΗΜΔΗΣ 

Αθήνα, 28  Ιουλίου  2020 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εβδομήντα 

τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων  ευρώ (#74.400,00€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

(60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών Ειδικών Δυνατοτήτων  , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» 

 Ο                                                                                                                

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ /Α.Ε.Α. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν.1481/1984, «Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης» (Α’-152), ως ισχύει. 

1.2. Του Ν.2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’-45), ως ισχύει. 

1.3. Του Ν. 2800/2000, «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου 

Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ ́-41), ως ισχύει. 

1.4. Του Ν.2859/2000, «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α V-248), ως ισχύει. 

1.5. Του άρθρου 19 του Ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις» (Α’- 266), ως ισχύει. 

1.6. Των άρθρων 41, 54 και 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 

που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α'-98). 

1.7. Του Ν. 3588/2007, «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’- 153), ως ισχύει. 

1.8. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες 

διατάξεις» (Α΄-112), ως ισχύει. 

1.9. Του άρθρου 3 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’-61), ως ισχύει. 

1.10. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’- 204), ως ισχύει. 
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1.11. Του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του 

ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 

1.12. Του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως & 

Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’-73), ως ισχύει. 

1.13. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’- 143), ως ισχύει. 

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

μεταρρυθμίσεων» (Α’- 129), ως ισχύει. 

1.15. Του Ν.4375/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79 παρ3, 81 και 82 

1.16. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ - 147), ως ισχύει. 

1.17. Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, Οικειοθελής 

αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 

4270/2014 και λοιπές διατάξεις.» (Α’- 240), ως ισχύει. 

1.18. Του Π.Δ. 14/2001  «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’-12), ως ισχύει. 

1.19. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.» 

(Α’- 213), ως ισχύει. 

1.20. Του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’- 281), ως ισχύει. 

1.21. Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α’- 

34), ως ισχύει. 

1.22. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’- 145), ως ισχύει. 

1.23. Του Π.Δ. 131/2016 «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη)- Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού» (Α’- 235), ως ισχύει. 

1.24. Του Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών 

Ελληνικής Αστυνομίας» (Α'-14). 

1.25. Του Π.Δ. 21/2017 «Ίδρυση Διευθύνσεων Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και Υπηρεσίας 

Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών - Τροποποίηση π.δ/των 178/2014, 14/2001 και 584/1985» (Α'-35). 

1.26. Του Π.Δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 

μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’- 159) 

1.27. Του Π.Δ. 62/2019 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυνομίας, 

Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων» (Α'-

101). 

1.28. Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α '119). 

1.29. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α' -121). 

1.30. Της υπ' αριθ. 80 από 30-07-2019 του Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β'-3058). 

1.31. Την υπ' αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/4/679 από 06-08-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη, με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη» (Φ.Ε.Κ Υ.Ο.Δ.Δ. 545/07-08-2019). 

1.32. Την υπ' αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/485 από 13-04-2020 Απόφαση του Υπουργού & του Υφυπουργού Προστασίας του 

Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού & Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων 

Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». (Β'- 1362). 

1.33. Της υπ’ αριθ. 8000/20/45/119 – δ’ από 07/09/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διάρθρωση της 

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

1880), ως ισχύει. 

1.34. Της υπ’ αριθ. 134453 από 28/12/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 

δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε. (Τροποποίηση και Αντικατάσταση της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» (Β’- 2857), ως ισχύει. 

1.35. Της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 30/12/2015 Απόφασης κ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί 

θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2884), ως ισχύει. 

1.36. Της υπ’ αριθ. 75171 από 05/08/2016 Απόφασης κ. Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  

«Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/ έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής 

Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης» (Β’- 2418), ως 

ισχύει. 

1.37. Της υπ’ αριθ. 82350 από 09/08/2016 Απόφασης κ. Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

«Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης (TAMEE/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 

(Β’- 2451), ως ισχύει. 

1.38. Της υπ’ αριθ. 158/2016 από 16/11/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

«Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 

(Α’ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.» (Β’-3698) 

1.39.  Της υπ’ αριθ. 1191 από 22/03/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου 

υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 

3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)» (Β’- 969), ως ισχύει. 

1.40. Της υπ’ αριθ. 57654 από 23/05/2017 Απόφασης κ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» (Β’- 1781), ως ισχύει. 

1.41. Την υπ’ αριθ. 74 (Αρ. Πρ.: 11466) από 30/01/2018 Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης. (Α.Δ.Α.: 75ΜΜ465ΧΙ8-ΤΟΟ) 

1.42. Την υπ’ αριθ.82350 82350 Υ.Α. Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των 

Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας(ΤΕΑ/ISF) για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020»(ΦΕΚ 2451/Β/09-08-2016). 

1.43. Την  υπ΄ αριθ.1072/Φ.20(ΦΕΚ2000/Β/31-05-2019) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για  δράσεις/έργα του Εθνικού Προγράμματος του ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαικών  και 

Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.     

2. Την υπ’ αριθ. ISF–P/60/33-γ΄ από 20/12/2019 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό 

Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας-Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας με τίτλο¨ 

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας¨(Α.Δ.Α.:Ω49Ψ46ΜΤΛΒ-ΡΟΝ)   

3. Την υπ’ αριθ. ISF–P/60/33-ια΄ από 11/02/2020 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης, με θέμα: Συμφωνία 

Επιδότησης  της Δράσης με τίτλο  «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ελληνικής 

Αστυνομίας και κωδικό ΟΠΣ 5053771  του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής 

Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020»(Α.Δ.Α.: ΩΒ0246ΜΤΛΒ-ΙΟΑ)  

4. Την υπ’ αριθ. ISF–P/60/33-ιε΄ από 12/03/2020  Συμφωνία Επιδότησης Δράσης με τίτλο «Προμήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής 

Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020» », με θέμα: Ένταξη της δράσης με τίτλο¨ 

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας με κωδικό ΟΠΣ 5053771 

στο  Εθνικό  Προγράμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής 

Συνεργασίας 2014-2020» (Α.Δ.Α.: 6ΖΣΦ46ΜΤΛΒ-ΝΘΥ) 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Ειδικών 

Δυνατοτήτων, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, 

προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων  ευρώ (#74.400,00€#) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 

2. Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή, στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, θα 

κατατίθενται όπως ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη, στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης 

Ειδικών Εγκλημάτων Βίας / Α.Ε.Α., Οδός Λ. Αλεξάνδρας 173 – Τ.Κ. 115 22 Αθήνα, μέχρι την 

11/08/2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00’, η οποία ορίζεται και ως η ημερομηνία 

λήξης υποβολής των προσφορών. 

3. Υφίσταται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, στην έδρα της Υπηρεσίας 

«Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής /Α.Ε.Α./ Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων 

Βίας,  Οδός Λ. Αλεξάνδρας 173 – Τ.Κ. 115 22 Αθήνα». Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές θα 

διαβιβάζονται στην Επιτροπή Διενέργειας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, πριν την εκκίνηση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου αποσφραγιστούν δημόσια, μαζί με αυτές που θα 

υποβληθούν έως την ως άνω ημερομηνία και ώρα. 

4. Η Υπηρεσία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για 

οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών.  

5. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας /Α.Ε.Α., δε θα παραλάβει φακέλους 

προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν 

ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, φέρουν 

αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που είτε 

υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε δεν έφθασαν εγκαίρως στη 

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας / Α.Ε.Α, θα επιστρέφονται στους 

ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν. 

6. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως μη κανονικές προσφορές που υποβάλλονται για μέρος 

μόνο των ζητούμενων υλικών, καθώς και εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 

7. Ο υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν. 4412/2016, ως ισχύει, κατά της παρούσας Διακήρυξης ή έχει απορριφθεί η 

ανωτέρω ένσταση, με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της παρούσας. Προσφορά που περιλαμβάνει μη αποδοχή των 

όρων της Διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς, αποκλείεται ως μη κανονική. 

8. Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 

4412/2016, ως ισχύει, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας 

Διακήρυξης και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ως ορίζονται σε αυτή. 

9. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να 

λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 

περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 

περιβολή, αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
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10. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 11/08/2020, ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.30 στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών 

Εγκλημάτων Βίας  / Α.Ε.Α. (Διεύθυνση: Οδός Λ. Αλεξάνδρας 173 – τ.κ. 115 22 Αθήνα, 13
ος

 Όροφος).  

11. Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας της Διαγωνιστικής 

Διαδικασίας, που έχει οριστεί με Απόφαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων 

Βίας / Α.Ε.Α.  

12. Κατά την αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή 

δια των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

13. Με σκοπό την έκδοση σχετικής άδειας εισόδου για το κτήριο της  Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Αττικής , για τους αναφερόμενους εκπροσώπους των υποψηφίων αναδόχων, την ημερομηνία 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, παρακαλούνται όπως οι ενδιαφερόμενοι να 

επικοινωνήσουν εγκαίρως στο τηλ. 210-6476936. 

14. Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 

διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτή Παραρτήματα τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο 

μέρος αυτής: 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΣΤ. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

Ζ. 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

Η. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

Θ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

Ι. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’ 

ΙΑ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ’ 

ΙΒ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ’ 

 

15. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 

2020, Σ.Α.Ε. 750/2, του ειδικού στόχου «Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας», 

Εθνικού στόχου «Πρόληψη και Καταπολέμηση», (Κωδικός/ M.I.S.(ΟΠΣ): 5053771), στο πλαίσιο του 

Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής 

Συνεργασίας  της περιόδου 2014-2020  και αφορά τη δράση με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας ». 

16. Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/ 

Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας , σε ποσοστό 75%. 
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17. Η δαπάνη υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: 

0,1554% 

Ανάλυση: 

• 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επίσης, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών, σύμφωνα με το 

άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ως ισχύει. 

18. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

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

16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) την 28/07/2020 

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) : www.astynomia.gr στην διαδρομή : Οδηγός του Πολίτη ► 

Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί ► 2020 την 28/07/2020 

19. Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία και τους όρους της εν λόγω προμήθειας παρέχονται στο  

τηλέφωνο 210-6476936.  

  

 

Ο Διευθυντής 

  

 

Ελευθέριος ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ     

Αστυνομικός Διευθυντής   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας / Αρχηγείο 

Ελληνικής Αστυνομίας 

Οδός: Λ. Αλεξάνδρας 173  

Τ.Κ.: 115 22 Αθήνα 

Τηλ.: 2106476936 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: ctu5@astynomia.gr  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, ως 

ισχύει  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Ειδικών Δυνατοτήτων. 

Προς Προμήθεια Είδη- Κωδικοί CPV: 

30213000-5 «Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές» 

30213300-8 «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές» 

Είδος 
Ποσότητα Είδους (σε 

τεμάχια) 

1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) 

Τύπου 1  
23 (≤1.855,00 €)  

2. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) 

Τύπου 2 
         44  (≤721,25 €) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
#74.400,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (60.000,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 11/08/2020 

Ημέρα: Τρίτη 

Ώρα: 10.00’ π.μ. 
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ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ημερομηνία:11/08/2020 

Ημέρα: Τρίτη 

Ώρα: 10.30’ π.μ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2020, Σ.Α.Ε. 

750/2, του ειδικού στόχου «Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας», Εθνικού στόχου «Πρόληψη και 

Καταπολέμηση», (Κωδικός/ M.I.S.(ΟΠΣ): 5053771), στο πλαίσιο 

του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας  της 

περιόδου 2014-2020  και αφορά τη δράση με τίτλο: «Προμήθεια 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ελληνικής 

Αστυνομίας ».  

Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής 

Συνεργασίας σε ποσοστό 75%. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%) 

Η δαπάνη υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες 

έχουν ως εξής: 

0,1554% 

Ανάλυση: 

• 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & 
επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & 
επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων 
Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την 

προμήθεια υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, 

ως ισχύει. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή 

της οικείας Σύμβασης. 
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ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση του συνόλου των ειδών, θα πραγματοποιηθεί στη 

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στο 13
ο
 όροφο , επί της 

Λ. Αλεξάνδρας  173 τ.κ. 115 22, Αθήνα [τα ακριβή γραφεία θα  

υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά την παράδοση 

των υλικών]. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του 

συνόλου των ειδών της προμήθειας. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Επιλογή διαδικασίας – Συνοπτικός διαγωνισμός 

1.1. Για την επιλογή του Αναδόχου, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 117 του 

Ν.4412/2016 («Συνοπτικός διαγωνισμός»), ως ισχύει, διαδικασία, καθώς και οι ειδικότεροι όροι 

της παρούσας Διακήρυξης. 

 

2.  Δικαίωμα Συμμετοχής 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, οι οποίοι ασκούν 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης και είναι εγκατεστημένοι:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

2.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

του  Ν. 4412/2016, ως ισχύει και δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή  προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να 

περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική 

εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 

φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

3.  Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ - 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει, 



 

 

 

Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ταµείο Εσωτερικής  

Ασφάλειας 

  

 

10 

 

στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

4. Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών 

4.1. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να καταθέσουν τις  προσφορές τους, 

υπογεγραμμένες (και με μονογραφή σε κάθε σελίδα), καθώς και με αρίθμηση σελίδων, σε ενιαίο 

σφραγισμένο φάκελο, οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά 

προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, το αργότερο έως την 11/08/2020, ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στη Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας  / 

Α.Ε.Α. , Διεύθυνση: Οδός Λ. Αλεξάνδρας 173 – τ.κ. 115 22 Αθήνα, 13
ος

 Όροφος. 

4.2. Υφίσταται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, στην έδρα της Υπηρεσίας 

«Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής / Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας  , 

Οδός Λ. Αλεξάνδρας 173 – τ.κ. 115 22 Αθήνα, 13
ος

 Όροφος». Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές 

θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, που θα 

οριστεί με Απόφαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας  / Α.Ε.Α., πριν τη 

διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου αποσφραγιστούν δημόσια, μαζί με αυτές 

που θα υποβληθούν έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 

4.3. Η Υπηρεσία, δε φέρει ευθύνη, για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για 

οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας  

/ Α.Ε.Α. δε θα παραλάβει φακέλους προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

4.4. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται. 

5. Χρόνος ισχύος των προσφορών  

5.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

5.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερομένου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

6. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης 

6.1. Η επιλογή του οικονομικού φορέα στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η ανάθεση της σύμβασης, θα 

βασιστεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή).  

7. Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία υποψήφιος οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθούς λόγους: 

7.1. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους:  
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α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-

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

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ.1) και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  

2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

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

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

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  

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

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

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

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α V 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας  2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

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

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

4198/2013 (Α V 215).  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

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

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

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

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

Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας εάν η αναθέτουσα αρχή: 
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α) γνωρίζει ότι, ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 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. 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

7.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, ο οικονομικός φορέας 

που τελεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει,  

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες  

 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της παρούσας διαδικασίας, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις. 

8. Κριτήρια επιλογής 

8.1. Κριτήριο επιλογής του οικονομικού φορέα αποτελεί η καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο οικονομικός φορέας, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος σε 

ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής 

του, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016, ως ισχύει, ή 

να ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. 
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9. Εγγυήσεις 

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

9.2. «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», ο ανάδοχος, στο πλαίσιο της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας , 

απαιτείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι δύο (02) μήνες, από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών της 

σύμβασης.  

9.3.  «Εγγύηση προκαταβολής», δεν προβλέπεται στην εν λόγω προμήθεια. 

9.4. Για τις εγγυητικές επιστολές, τονίζονται τα ακόλουθα: 

α) εκδίδονται από πιστωτικά η χρηματοδοτικά ιδρύματα η ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 

έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/2016(Α’ 13)  που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, σχετικό υπόδειγμα της οποίας παρέχεται  στο Παράρτημα ΙΑ της 

παρούσας Διακήρυξης, περιλαμβάνει  κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

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

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

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

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

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

Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας  / Α.Ε.Α. 
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ια) την αναγραφή του αριθμού και του τίτλου της σχετικής σύμβασης. 

Τονίζεται ότι, για την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της 

γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου.  

9.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

 

10.  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

10.1. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), της παρ. 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, ως ισχύει, όπως εγκρίθηκε 

με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 

Β- 3698/16.11.2016) και όπως έχει διαμορφωθεί με βάση τους όρους (λόγους αποκλεισμού, 

κριτήρια επιλογής κ.λπ.) της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα Ι’ της παρούσας διακήρυξης). Το 

ΤΕΥΔ αποτελεί έγγραφο της διακήρυξης και συντάσσεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

10.2. Το ΤΕΥΔ συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

(παρ. 7 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ») και της πλήρωσης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής (παρ. 8 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ») της παρούσας 

διακήρυξης, αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών.    

10.3. Με την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι δυνατή, με 

μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμών της παρ. 7 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, καθώς και του κριτηρίου 

επιλογής της παρ. 8. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης.     

10.4. Η αναθέτουσα αρχή, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί 

να ζητήσει από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της παρ. 1 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Αποδεικτικά μέσα)» του Παραρτήματος Δ’ «Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης- Σύμβασης- Πληρωμής»  της παρούσας διακήρυξης, όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

10.5. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο 

έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

10.6. Ομοίως, στην περίπτωση κατά την οποία ο οικονομικός φορέας στηρίζεται σε μία ή 

περισσότερες ικανότητες υπεργολάβου, ανεξάρτητα από το ποσοστό της υπεργολαβίας, 

υποβάλλεται χωριστό τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ), ανεξάρτητα από το ποσοστό της 

υπεργολαβίας.  

10.7. Το ΤΕΥΔ, το οποίο εγκρίθηκε με τη με αριθμό 158/2016 απόφαση της Αρχής και δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ (Β΄- 3698/ 16-11-2016) διατίθεται και σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της 
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Αρχής στην ακόλουθη διαδρομή: www.eaadhsy.gr / Αρχική Σελίδα / «Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης – ΤΕΥΔ και Οδηγίες συμπλήρωσης του». 

10. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

11.1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) Η οποία  δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, καθώς και με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, 

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

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

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 

του Ν.4412/2016, ως ισχύει, 

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

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

σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, 

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει υπό τους όρους του εδ. γ της υποπαρ. 7.3 της παρ. 7 

«Λόγοι αποκλεισμού» του Παραρτήματος Β’ «Γενικοί όροι διακήρυξης», στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

στ) Η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

11. Ενστάσεις 

12.1. Ενστάσεις, υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 

127 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

12. Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

13.1. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης, 

σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

α) Η Σύμβαση, 

β) Η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, 

γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα παρασχεθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή, 

δ) Η Προσφορά του Αναδόχου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ως ορίζεται στις ακόλουθες 

παραγράφους. Ειδικότερα:   
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   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του υποψήφιου οικονομικού 

φορέα και σε περίπτωση ένωσης, τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς 

και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου, 

αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)] 

 Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση  Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας  / Α.Ε.Α. 

 Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό : «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Ειδικών Δυνατοτήτων». 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης: 4861/4/4-λη’ 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών :  11/08/2020 ώρα 10.00’ π.μ. 

1. Κατάρτιση Φακέλου Προσφοράς 

1.1.  Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς, θα αναγράφονται ευκρινώς: 

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

β. Τα στοιχεία του προσφέροντα (οικονομικού φορέα) [επωνυμία, διεύθυνση, ταχυδρομικός 

κώδικας, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου]. 

γ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Αναθέτουσα Αρχή) 

(Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας  / Α.Ε.Α.). 

δ. Ο τίτλος του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού και ο αριθμός πρωτοκόλλου της 

διακήρυξης. 

στ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ημερομηνία λήξης προθεσμίας 

υποβολής προσφορών) (11/08/2020 ώρα 10.00, ημέρα Τρίτη). 

 

1.2.  Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

I. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 10 «Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» του Παραρτήματος Β’ «Γενικοί όροι διακήρυξης» της  παρούσας. 

II. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».  

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 

να καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και των τεχνικών 

χαρακτηριστικών τους. (Σύμφωνα με το Παράρτημα Η’ «Τεχνικές Προδιαγραφές»).  



 

 

 

Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ταµείο Εσωτερικής  

Ασφάλειας 

  

 

17 

 

ΙΙΙ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 

επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», με συμπληρωμένο 

και υπογεγραμμένο το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, του Παραρτήματος Θ’ της 

παρούσας. 

• Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 

• Η τιμή των προς προμήθεια ειδών, δίνεται ανά μονάδα, θα αναγράφεται δε 

ολογράφως και αριθμητικώς, καθώς επίσης θα αναγράφεται και η συνολική τιμή ανά 

είδος προμήθειας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη 

παρούσα διακήρυξη. 

• Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος αυτής. 

• Ειδικότερα, η ως άνω προσφερομένη τιμή ανά τεμάχιο, άνευ Φ.Π.Α., 

συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δαπανών, επί  ποινή απορρίψεως της 

προσφοράς, δεν θα ξεπερνά τις κάτωθι τιμές, ήτοι: 

• Για τους Η/Υ τύπου 1, την τιμή των 1.855,00 €, ανά τεμάχιο,  συμπεριλαμβανομένων 

Φ.Π.Α. κρατήσεων και δαπανών. 

• Για τους Η/Υ τύπου 2, την τιμή των 721,25 €, ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένων 

Φ.Π.Α.,  κρατήσεων και δαπανών. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

α. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε 

από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

β. Οι φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» θα 

φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Το σύνολο του περιεχομένου έκαστου φακέλου θα 

πρέπει να έχει μονογραφεί και αριθμηθεί. 

γ. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου 

τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

δ. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά οικονομικού φορέα, στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα 

έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών, όλοι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν  χαρακτηρίσει ως 
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εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 

εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 21 «Εχεμύθεια» 

του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

ε. Οικονομικός φορέας, ο οποίος υπέβαλλε αντιπροσφορά ή προέβη σε τροποποίηση της προσφοράς 

ή πρόταση που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, η προσφορά του απορρίπτεται, ως μη κανονική. 

στ. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή είτε 

κατά την ενώπιον της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά τη σχετική 

γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.  

Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

ζ. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν αποξέσεις, 

σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 

διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε 

αρμόδια Επιτροπή, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

η. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

i. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.  

ii. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή 

της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 

β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, 

οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

iii. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 

του Ν. 4250/2014. 

θ) Προσφορά με προϋπολογισμό, μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της «Προμήθειας», απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

ι) Η Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση όπου οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με 

τα υπό προμήθεια είδη, θα απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή της 
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προσφοράς τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησής της. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1.  Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Αποδεικτικά μέσα) 

1.1.  Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που θα πρέπει να υποβάλλει ο 

προσωρινός ανάδοχος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι τα κάτωθι: 

α) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ως ακολούθως:  

i. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

• ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική 

αρχή τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας 

(συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα ΦΕΚ όπου απαιτείται)  

• βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα 

αντίστοιχα ΦΕΚ όπου απαιτείται. 

 ii. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

• Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας 

και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της 

εταιρείας. 

• Πιστοποιητικό περί μη μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

iii. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ι.Κ.Ε.: 

• Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας καθώς και τις τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, συνοδευόμενο από τα 

αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η. 

iv. Για φυσικά πρόσωπα: 

• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

του. 

v. Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα: 

• Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά 

που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 
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χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα, το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό 

και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τα ημεδαπά φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα. 

• Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά 

που ζητούνται ανωτέρω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν όπου 

κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα 

ή τα πιστοποιητικά της παρούσας περίπτωσης ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις υπόψη κατηγορίες υποψηφίων. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 

φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/α πρόσωπα που δεσμεύει/ουν 

νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νομίμου εκπροσώπου. 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο 

και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα- μέλος της. 

β) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες:  

• απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 

έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει 

ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της υποπαρ. 7.1 της παρ. 7 «Λόγοι αποκλεισμού», 

του Παραρτήματος Β’ «Γενικοί Όροι Διακήρυξης» . Το παρόν δικαιολογητικό αφορά:  

i. στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), το διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ii. στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

iii. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.     

γ) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων: 

• Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

δ) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που σχετίζονται με την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
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• πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του ελληνικού κράτους, 

περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (αφορά την κύρια και επικουρική 

ασφάλιση), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

• Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ή τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας θα πρέπει 

να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί 

φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως (προ της υποβολής προσφοράς τους) 

τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά, ώστε να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, 

προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι, μαζί με τα 

αντίστοιχα που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους (των δικαιολογητικών) ή, 

σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, θα έχουν εκδοθεί έως τρεις 

μήνες πριν από την υποβολή τους.  

ε) Για την απόδειξη της απαίτησης απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση 

του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, εκδοθέν έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

ΠαραρτηX ματος XI του ΠροσαρτηX ματος Α  ́του Ν. 4412/2016, με το οποιXο πιστοποιειXται αφενοX ς η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την  υποβολή της, ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού 

. Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη απόδειξη καταλληλότητας 

για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία 

Μητρώου/Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο TAXISnet. 
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Για την περίπτωση της παραγράφου 7.3 α  ́προσκομιXζεται υπευX θυνη δηX λωση της παρ. 4 του 

αX ρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 7́5), οX πως εκαX στοτε ισχυX ει, του προσφεXροντος οικονομικουX  φορεXα 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, 

συνταχθείσα μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 3.2 για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης – αποδεικτικών μέσων. 

Για την περίπτωση της παραγράφου 7. 2. γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 

σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπευX θυνη δηX λωση της παρ. 4 του αX ρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 7́5), οX πως εκαX στοτε ισχύει του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα, συνταχθείσα μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 

.. . για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης – αποδεικτικών μέσων. Για την υποβολή 

της ως άνω δήλωσης δεν απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας 

του οικονομικού φορέα. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.  

 

 

2. Δικαιολογητικά Σύναψης Σύμβασης 

2.1. Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

έγγραφης ειδοποίησης, τα κάτωθι: 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την υποπαρ. 9.2 της παρ. 9 «Εγγυήσεις» του 

Παραρτήματος Β’ «Γενικοί όροι διακήρυξης» της παρούσας,  

• Εν ισχύ, πιστοποιητικό εγγραφής υπόχρεου παραγωγού στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(Ε.Μ.Π.Α.) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.), το οποίο εκδίδεται 

ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του εν λόγω φορέα. 

3. Δικαιολογητικά Πληρωμής 

3.1. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και στην υπ’ αριθ. 134453 από 23/12/2015 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε. (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 

απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» (ΦΕΚ Β 2857/28-12-2015), συμπληρωματικά με 

τα κάτωθι: 
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- Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί ασφαλιστικών φορέων (Σχετικό πρότυπο θα δοθεί 

στον Ανάδοχο). 

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

- Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου περί μη εκχώρηση σύμβασης σε κανένα χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα (Σχετικό πρότυπο θα δοθεί στον Ανάδοχο). 

- Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, μη λύσης και μη κατάθεσης αίτησης για 

πτώχευση, με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο. 

- Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.  Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

1.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού, η οποία θα συγκροτηθεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων 

Βίας  / Α.Ε.Α., παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους. Η Επιτροπή θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

11/08/2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 10.30, στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών 

Εγκλημάτων Βίας  Α.Ε.Α. (Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 173, τ.κ. 115 22). 

1.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των «Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής» και της «Τεχνικής Προσφοράς», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 

αρμόδιο όργανο, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 

προσφορά, ανά φύλλο.  

- Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

- Ακολούθως, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της οικείας Διακήρυξης και συντάσσει 

πρακτικό για την αποδοχή ή απόρριψη αυτών, αναφέροντας και τους λόγους αποκλεισμού 

τους. 

- Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, οι κατά τα 

ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό 

πρακτικό.  

-  
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- Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι 

φάκελοι των οικονομικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

- Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης 

Ειδικών Εγκλημάτων Βίας / Α.Ε.Α., η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης  χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.  

1.3. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές  έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

1.4. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει το 

δικαίωμα (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016) επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά 

ποσοστό μέχρι 30%, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 

κατά την κατακύρωση της σύμβασης.  

1.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 100 Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

2.  Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

2.1.  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς 

και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων άρθρων 75 έως 78. Τα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

2.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 

αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 

οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 

αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή 

ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 

αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 

79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

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

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 
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προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

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

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 

όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας 

ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου 

και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, 

με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 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 παράγραφο 1 και το 

άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 

άρθρου 105.  

2.7.  Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

ως ισχύει. 
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3. Απόφαση Κατακύρωσης – Πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης 

3.1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 127 και 360 και επόμενα. Στις διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 

καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για 

διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 

15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης 

ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα 

της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

3.2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

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

προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. 

3.3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της 

απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση 

άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παρ. 1 «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

(Αποδεικτικά μέσα)» του Παραρτήματος Δ’ «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης- Σύμβασης- 

Πληρωμής» της παρούσας Διακήρυξης έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει 

στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην 

περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, 

το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

3.4. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί  τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η 
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διαδικασία του άρθρου 103  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του Παραρτήματος Ε’ «Διαδικασία 

Διενέργειας Διαγωνισμού». 

3.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

4. Ματαίωση Διαδικασίας 

 

4.1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για 

τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' 

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Σύναψη Σύμβασης 

1.1. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για 

κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της 

Σύμβασης, ο προμηθευτής, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών 

Δικαστηρίων της έδρας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας  / Α.Ε.Α.. 

2. Χρόνος και Τρόπος παράδοσης  

2.1. Το σύνολο του υλικού θα παραδοθεί και εγκατασταθεί, εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών 

ημερών, από την υπογραφή της οικείας Σύμβασης, σε εγκαταστάσεις της  Γενικής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Αττικής ,13
ο
 όροφο,  επί της Λ. Αλεξάνδρας  173 τ.κ. 115 22, Αθήνα [τα ακριβή 

γραφεία  θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά την παράδοση των υλικών] 

2.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 132 και 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

2.3. Για τις κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 207 

του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

3. Παραλαβή υλικών 

3.1. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, θα γίνει από επιτροπή, που θα ορισθεί 

για το σκοπό αυτό, με Απόφαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας  / 

Α.Ε.Α., με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

παράδοση του συνόλου των υλικών. 

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

- Μακροσκοπική εξέταση, προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του 

επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε τεχνικής 

προδιαγραφής κάθε είδους, της πληρότητας των τεχνικών όρων της Σύμβασης, καθώς και 

από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. 

3.3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ως περιγράφεται στη σύμβαση. 

- Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

- Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

4. Υποχρεώσεις αναδόχου 

4.1. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας οφείλει να τηρεί τις 

υποχρεώσεις 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, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/2016, ως ισχύει. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Πληρωμή 

1.1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο, θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση 100% 

της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υλικών. 

1.2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην 

παρ. 3 του Παραρτήματος Δ’ «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης- Σύμβασης- Πληρωμής» της 

παρούσας διακήρυξης. 

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

2. Κρατήσεις 

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

Ανάλυση: 

• 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 



 

 

 

Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ταµείο Εσωτερικής  

Ασφάλειας 

  

 

29 

 

• 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επίσης, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών, σύμφωνα με το 

άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ως ισχύει. 

 

3. Πηγή Χρηματοδότησης 

3.1. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2020, Σ.Α.Ε. 750/2, του Ειδικού στόχου   «Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας  », του Εθνικού Στόχου «Πρόληψη και Καταπολέμηση»,  

(Κωδικός/ M.I.S.(ΟΠΣ): 5053771), στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας  της περιόδου 2014-2020 και 

αφορά τη δράση με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ελληνικής 

Αστυνομίας ».  

3.2. Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/ 

Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας , σε ποσοστό 75%. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ - Γενικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού 

Α.Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Οι παρακάτω απαιτήσεις και προδιαγραφές 

αφορούν το σύνολο του απαιτούμενου 

εξοπλισμού  

ΝΑΙ   

2.  

Το σύνολο του εξοπλισμού που θα 

προσφερθεί, θα παραδοθεί σε χώρο που θα 

υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή 

ΝΑΙ   

3.  

Όλα τα μέρη του συνόλου του 

προσφερόμενου εξοπλισμού πρέπει να είναι 

σύγχρονα [χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας 

ενημέρωσης, μικρότερος από δεκαοκτώ (18) 

μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της 

προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει 

ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή 

απόσυρσής του από τον κατασκευαστή]. Ο 

ΝΑΙ   
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υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να 

προσκομίσει σχετικά στοιχεία που 

αποδεικνύουν τα παραπάνω. 

4.  

Σε περίπτωση ανακοίνωσης της απόσυρσης 

του προσφερόμενου εξοπλισμού μέχρι την 

υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τον 

εξοπλισμό με ισοδύναμο ή καλύτερο, χωρίς 

επιπρόσθετο κόστος. 

ΝΑΙ   

5.  

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει 

απαραιτήτως να αναγράφεται η μάρκα, το 

μοντέλο, ο τύπος και η χώρα προέλευσης των 

προσφερόμενων συσκευών και των τυχόν 

παρελκόμενων τους. 

ΝΑΙ   

6.  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

συμπεριλάβει στην προσφορά του δηλώσεις 

αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας από τους 

κατασκευαστικούς οίκους ή τους 

αντιπροσώπους αυτών στην Ελλάδα, για τα 

προϊόντα τα οποία έχει συμπεριλάβει στην 

προσφορά του. 

Προαιρετικό   

7.  

Να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 9001 του 

κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά 

ποιότητας για κάθε είδος προσφερόμενου 

εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

8.  

Για κάθε συστατικό στοιχείο της 

προτεινόμενης λύσης να αναφερθούν τυχόν 

χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται και έχουν 

σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και την 

προστασία του περιβάλλοντος 

ΝΑΙ   

9.  

Τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό (πλακέτες, σκληροί 

δίσκοι, κάρτες, κ.λπ.) να παραδοθούν 

συναρμολογημένα. 

ΝΑΙ   

10.  

Θα δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια σε 

ηλεκτρονική και προαιρετικά σε έντυπη 

μορφή. 

ΝΑΙ   

11.  

Ο Ανάδοχος κατά την ολοκλήρωση του έργου 

είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε 

ηλεκτρονικό αρχείο τα serial numbers όλου 

του εξοπλισμού H/W (Η/Υ , Οθονών) 

ΝΑΙ   
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Α.Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  H/Y Τύπου 1 23   

1.1  Θήκη η/υ (κουτί)    

1.1.1  MIDI  ή FULL TOWER ΝΑΙ   

1.1.2  εξωτερικές  usb θύρες ≥ 2   

1.1.3  θύρα audio (in/out) ≥ 1   

1.1.4  Σύστημα ψύξης (fan) ≥ 1   

1.1.5  Cable Management Προαιρετικά   

1.2  Επεξεργαστής    

1.2.1  Αρχιτεκτονικής x64 NAI   

1.2.2  Ψύκτρα ΝΑΙ   

1.2.3  Αριθμός πυρήνων ≥ 8   

1.2.4  Clock rate base frequency ≥ 2.9 Ghz   

1.2.5  Μνήμη cache  ≥ 12 MB   

1.2.6  Να αναφερθεί το μοντέλο και ο 

κατασκευαστής 

NAI   

1.3  Μητρική κάρτα    

1.3.1  ATX ΝΑΙ   

1.3.2  Είδος μνήμης DDR4 ΝΑΙ   

1.3.3  RAM Slots ≥ 4   

1.3.4  Sata  ports ≥ 4   

1.3.5  Μ.2 (Mve pci express) ≥ 1   
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1.3.6  Δίαυλος PCI Express 3 x1 ≥ 2   

1.3.7  Δίαυλος PCI Express 3 x16 ≥ 2   

1.3.8  Ενσωματωμένη (on board) κάρτα ήχου ΝΑΙ   

1.3.9  Υποστήριξη ενσωματωμένης (on board) 

κάρτας γραφικών επεξεργαστή 

ΝΑΙ   

1.3.10  Ενσωματωμένη (on board) κάρτα δικτύου 

Gigabit Ethernet 

ΝΑΙ   

1.3.11  Εξωτερικές θύρες USB 2.0 ≥ 2   

1.3.12  Εξωτερικές θύρες USB 3.0 ή ανώτερη ≥ 4   

1.3.13  Υποστήριξη SLI ή CrossFireX ΝΑΙ   

1.4  Κύρια μνήμη (RAM)    

1.4.1  Τεχνολογία μνήμης DDR4 ΝΑΙ   

1.4.2  2 Module  (Dual channel) ΝΑΙ   

1.4.3  Μέγεθος μνήμης  ≥ 16 GB 

(2 Χ 8 GB) 

  

1.4.4  Συχνότητα λειτουργίας ≥ 2666 Mhz   

1.5  Κάρτα γραφικών    

1.5.1  Τεχνολογία μνήμης GDDR6 ή ανώτερη ΝΑΙ   

1.5.2  Μέγεθος μνήμης  ≥ 6 GB   

1.5.3  Memory clock ≥ 4000 Mhz   

1.5.4  Memory interface ≥ 192 bit   

1.5.5  Υποστηριζόμενη ανάλυση  ≥ 4096*2160   

1.5.6  Έξοδοι HDMI, Display Port ΝΑΙ   

1.6  Συσκευή DVD – ROM / RW    

1.6.1  DVD/RW (Dual layer) ≥ 5,25 in   

1.6.2  Σύνδεση SATA  ΝΑΙ   

1.7  Μονάδα  σκληρού δίσκου λειτουργικού    
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(SSD) 

1.7.1  Μέγεθος σκληρού δίσκου ≥ 480 GB   

1.7.2  M.2 (NVMe PCI Express) ΝΑΙ   

1.7.3  Επιδόσεις, τουλάχιστον 2000 MB/s Read 

Speed, 2000 MB/s Write Speed 

ΝΑΙ   

1.8  Μονάδα  σκληρού δίσκου - αποθήκη    

1.8.1  Μέγεθος  δεύτερου σκληρού δίσκου ≥ 2 TB   

1.8.2  Sata III ΝΑΙ   

1.8.3  Μνήμη cache ≥ 64 MB   

1.8.4  Ταχύτητα περιστροφής δίσκων ≥ 7200 RPM   

1.9  Τροφοδοτικό    

1.9.1  Energy efficiency τουλάχιστον 80% ΝΑΙ   

1.9.2  Η ισχύς του τροφοδοτικού θα πρέπει να 

υπερκαλύπτει τις ονομαστικές απαιτήσεις 

ισχύος των εξαρτημάτων του συστήματος, και 

να είναι σίγουρα μεγαλύτερη των 650Watt, 

να αναφερθεί η ισχύς. 

ΝΑΙ   

1.9.3  Σύστημα ψύξης (fan) ΝΑΙ   

1.10  Πληκτρολόγιο    

1.10.1  Τύπου QWERTY με αριθμό πλήκτρων ≥ 101, 

με χαραγμένους τους ελλήνικούς χαρακτήρες 

τύπου USB 

ΝΑΙ   

1.10.2  Ενσύρματο ΝΑΙ   

1.11  Ποντίκι    

1.11.1  Ενσύρματο ΝΑΙ   

1.11.2  Οπτικό δυο (2) τουλάχιστον πλήκτρων με 

τροχό κύλισης, τύπου USB 

ΝΑΙ   

1.12  Οθόνη    

1.12.1  Τύπου Led ΝΑΙ   
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1.12.2  Μέγεθος διαγωνίου (inches) ≥ 27΄΄    

1.12.3  Υποστηριζόμενη ανάλυση ≥1920*1080   

1.12.4  Χρόνος απόκρισης ≤5 ms   

1.12.5  Τύπου wide screen ΝΑΙ   

1.12.6  Φωτεινότητα οθόνης ≥ 250 cd/m2   

1.12.7  Είσοδοι τουλάχιστον HDMI , Display port ΝΑΙ   

1.12.8  Γωνία Θέασης (Ορ./Κάθ. – 178/178) NAI   

1.12.9  Να μην διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό 

δέκτη MPEG4 

ΝΑΙ   

1.12.10  Nα προσφερθούν μαζί με τις οθόνες καλώδια 

HDMI ή Display port. 

ΝΑΙ   

1.13  Λειτουργικό σύστημα    

1.13.1  Προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο 

λειτουργικό σύστημα (OS) σε Ελληνικό 

γραφικό περιβάλλον κατάλληλο για 

επαγγελματική χρήση 

ΝΑΙ   

1.13.2  Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος 64 

bit 

ΝΑΙ   

1.14  Άλλα χαρακτηριστικά    

1.14.1  Όλοι οι προαναφερόμενοι προσωπικοί 

υπολογιστές θα πρέπει να έχουν την ίδια 

σύνθεση. 

ΝΑΙ   

1.14.2  Να παραδοθούν όλοι οι συνοδευτικοί οπτικοί 

δίσκοι με τους οδηγούς κάθε συσκευής του 

συστήματος. 

Προαιρετικό   

1.14.3  Εγγύηση  ≥ 2 έτη   

2  H/Y Τύπου 2 44   

2.1  Θήκη η/υ (κουτί)    

2.1.1  SMALL FORM FACTOR ΝΑΙ   

2.1.2  εξωτερικές  usb θύρες ≥ 2   
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2.1.3  θύρα audio (in/out) ≥ 1   

2.2  Επεξεργαστής    

2.2.1  Αρχιτεκτονικής x64 NAI   

2.2.2  Ψύκτρα ΝΑΙ   

2.2.3  Αριθμός πυρήνων ≥ 6   

2.2.4  Clock rate base frequency ≥ 2.9 Ghz   

2.2.5  Μνήμη cache  ≥ 9MB   

2.2.6  Να αναφερθεί το μοντέλο και ο 

κατασκευαστής 

NAI   

2.2.7  Ενσωματωμένη  κάρτα γραφικών ΝΑΙ   

2.3  Μητρική κάρτα    

2.3.1  Είδος μνήμης DDR4 ΝΑΙ   

2.3.2  RAM Slots ≥ 2   

2.3.3  Sata  ports ≥ 2   

2.3.4  Μ.2 (NVMe pci express) ≥ 1   

2.3.5  Δίαυλος PCI x1 ≥ 1   

2.3.6  Δίαυλος PCI x16 ≥ 1   

2.3.7  Ενσωματωμένη (on board) κάρτα ήχου ΝΑΙ   

2.3.8  Υποστήριξη ενσωματωμένης (on board) 

κάρτας γραφικών επεξεργαστή με έξοδο 

τουλάχιστον HDMI 

ΝΑΙ   

2.3.9  Ενσωματωμένη (on board) κάρτα δικτύου 

10/100/1000 

ΝΑΙ   

2.3.10  Εξωτερικές θύρες USB 2.0 ≥ 2   

2.3.11  Εξωτερικές θύρες USB 3.0 ή ανώτερη ≥ 4   

2.4  Κύρια μνήμη (RAM)    

2.4.1  Τεχνολογία μνήμης DDR4 ΝΑΙ   

2.4.2  Module  1   
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2.4.3  Μέγεθος μνήμης ≥ 8 GB   

2.4.4  Συχνότητα λειτουργίας ≥ 2666 Mhz   

2.5  Συσκευή DVD – ROM / RW    

2.5.1  DVD/RW  ΝΑΙ   

2.5.2  Σύνδεση SATA  ΝΑΙ   

2.6  Μονάδα  σκληρού δίσκου λειτουργικού 

(SSD) 

   

2.6.1  Μέγεθος σκληρού δίσκου ≥ 240 GB   

2.6.2  M.2 (Mve PCI Express) ΝΑΙ   

2.7  Τροφοδοτικό    

2.7.1  Energy efficiency τουλάχιστον 80% ΝΑΙ   

2.7.2  Ισχύς ≥ 180 Watt   

2.7.3  Σύστημα ψύξης (fan) ΝΑΙ   

2.8  Πληκτρολόγιο    

2.8.1  Τύπου QWERTY με αριθμό πλήκτρων ≥ 101, 

με χαραγμένους τους ελληνικούς χαρακτήρες 

τύπου USB 

ΝΑΙ   

2.8.2  Ενσύρματο ΝΑΙ   

2.9  Ποντίκι    

2.9.1  Ενσύρματο ΝΑΙ   

2.9.2  Οπτικό δυο (2) τουλάχιστον πλήκτρων με 

τροχό κύλισης, τύπου USB 

ΝΑΙ   

2.10  Οθόνη    

2.10.1  Τύπου Led ΝΑΙ   

2.10.2  Μέγεθος διαγωνίου (inches) ≥ 23,6΄΄    

2.10.3  Υποστηριζόμενη ανάλυση ≥1920*1080   

2.10.4  Χρόνος απόκρισης ≤5 ms   

2.10.5  Φωτεινότητα οθόνης ≥ 250 cd/m2   
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Είδος Ποσότητα Είδους (σε τεμάχια) 

1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) Τύπου 1 23 

2.  Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ)  Τύπου 2 44 

 

1. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 

 

2. Το σύνολο του υλικού θα παραδοθεί εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, από την 

υπογραφή της οικείας Σύμβασης, σε εγκαταστάσεις της Δ.Α.Ε.Ε.Β. στο κτίριο Α.Μ.Α.  , επί της Λ. 

Αλεξάνδρας  173  τ.κ. 115 22 Αθήνα, στο 13
ο
 όροφο  [τα ακριβή γραφεία θα υποδειχθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή, κατά την παράδοση των υλικών]. 

2.10.6  Είσοδοι τουλάχιστον HDMI  ΝΑΙ   

2.10.7  Γωνία Θέασης (Ορ./Κάθ. – 178/178) NAI   

2.10.8  Να μην διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό 

δέκτη MPEG4 

ΝΑΙ   

2.10.9  Nα προσφερθούν μαζί με τις οθόνες καλώδια 

HDMI ή Display port. 

NAI   

2.11  Λειτουργικό σύστημα    

2.11.1  Προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο 

λειτουργικό σύστημα (OS) σε Ελληνικό 

γραφικό περιβάλλον κατάλληλο για 

επαγγελματική χρήση. 

ΝΑΙ   

2.11.2  Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος 64 

bit 

ΝΑΙ   

2.12  Άλλα χαρακτηριστικά    

2.12.1  Όλοι οι προαναφερόμενοι προσωπικοί 

υπολογιστές θα πρέπει να έχουν την ίδια 

σύνθεση. 

ΝΑΙ   

2.12.2  Να παραδοθούν όλοι οι συνοδευτικοί οπτικοί 

δίσκοι με τους οδηγούς κάθε συσκευής του 

συστήματος. 

Προαιρετικό   

2.12.3  Εγγύηση ≥ 2 έτη   
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3. Σημειώνεται ότι, στα πεδία των τεχνικών προδιαγραφών, των προς προμήθεια ειδών, στα οποία 

δεν υφίσταται καθορισμένη τιμή, αυτή θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον υποψήφιο οικονομικό 

φορέα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την υπ’ αριθμ. ………………………………….. από…………………….. Διακήρυξη της Διεύθυνσης 

Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας / Α.Ε.Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  

Α.Φ.Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
 

 

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας / Α.Ε.Α. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΑΞΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΜΕ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής (Η/Υ) 

Τύπου 1 

23   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΑΞΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΜΕ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

2 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής (Η/Υ) 

Τύπου 2 

44   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 
 

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.  

 

 Όλα τα προαναφερόμενα είδη θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η’» 

της υπ’ αριθμό:  ……………………. από ……………………. Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών 

Εγκλημάτων Βίας / Α.Ε.Α, τις οποίες έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τις 

οποίες αποδέχομαι πλήρως. 

Οι ανωτέρω προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς 

οποιοδήποτε όρο αναπροσαρμογής ή αναθεώρησης. 

Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι (ολογράφως και αριθμητικώς):………………….(…..) ημέρες από την 

επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

   

Τόπος / ημερομηνία 

                                                                                                                                                   Ο προσφέρων 

(Σφραγίδα- Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ταµείο Εσωτερικής  

Ασφάλειας 

  

 

40 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Διαμορφωμένο με βάση τους  όρους της υπ’ αριθ. 4861/4/4-λη από 27/07/2020 

Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων 

Βίας / Α.Ε.Α. 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας /Α.Ε.Α.] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [70964] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ. Αλεξάνδρας  173 – Τ.Κ. 115 22, Αθήνα] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Το προσωπικό του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης  της Διεύθυνσης 

Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας / Α.Ε.Α.] 

- Τηλέφωνο: [210-6476936] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [ctu5@astynomia.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

«Προμήθεια ηλεκτρονικών Ειδικών Δυνατοτήτων.»  

[30213000-5 «Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές» 

30213300-8 «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές» ] 

 

 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια] 

 

 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

[- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
iv
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

[   ] 
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φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

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

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

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

εκτέλεση της σύμβασης.  

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

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

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

οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vi
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
vii

· 

2. δωροδοκία
viii,ix

· 

3. απάτη
x
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xi
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiii

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xiv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xv

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvi

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xix

: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xx

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxi

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
xxii

 

[……][……][……] 

 



 

 

 

Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ταµείο Εσωτερικής  

Ασφάλειας 

  

 

49 

 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxiii

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxiv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β)αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxv 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxvi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

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

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

 Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xxvii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

αναφέρονται
xxviii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xxix

. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου 

να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 

περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 

αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

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

στατιστικούς σκοπούς.  

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

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

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

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

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

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη 

καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
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της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικώνσυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

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

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

απόφασης-πλαίσιο. 

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

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

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

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

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

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

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

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

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
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όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

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

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

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

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 

διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxvii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 

ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxviii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxix Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Τίτλος Εκδότη 

Ημερομηνία έκδοσης.................. 

 

ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Αντιμετώπισης 

Ειδικών Εγκλημάτων Βίας  / Α.Ε.Α.. 

 

 

 

 

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

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας ……………………………, ΑΦΜ.……………………, 

οδός…………………..……………., αριθμός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των 

εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και 

ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμό ……………… από ………… 

σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια 

…………………………………………………………………….……………………… (αριθμός διακήρυξης …………, 

ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ………..………..) προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης 

Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας / Α.Ε.Α. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της 

συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

2. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες κατόπιν απλής έγγραφης ειδοποίησής σας. 

3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

4. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

5. Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

Με εκτίμηση 

                                                                                                                                                                                  ΕΚΔΟΤΗΣ 

 

 


