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Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη
Ταχ. Κώδ : 151 25, Μαρούσι
Πληροφορίες για τους όρους της
Διακήρυξης : Στ. Δημητρακοπούλου
Τηλ. 213 2100656, 2132100516
Fax :213 2100602
E-mail: doikbt@patt.gov.gr

Μαρούσι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και
επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού
των υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα
Αθηνών, των Διευθύνσεων Α’/θμιας και
Β/Θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και του 1ου
και του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας, για ένα έτος.
Συνολικός προϋπολογισμός:
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

26.040,00

Κριτήριο
κατακύρωσης:
Η
συμφέρουσα
από
οικονομική
προσφορά, βάσει τιμής.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

πλέον
άποψη

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη Μαρούσι
Τ.Κ. 151 25

04/12/2020

Παρασκευή

10:00 π.μ

Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα Προμηθειών

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

€

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη Μαρούσι
Τ.Κ. 151 25

04/12/2020

Παρασκευή

10:30 π.μ

* Την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από ώρας 10:00 π.μ. μέχρι τις 10:30 π.μ.
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ
133/Τ. Α’/19-07-2018).
3. Τον Ν.4738/2020 (ΦΕΚ 207/τ. Α΄/27-10-2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν. 4623/2019, άρθρο 3, παρ. 2 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών» (ΦΕΚ
134/τ. Α’/2019).
5. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
6. Τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
8. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 «Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων
και των περιφερειών», του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
9. Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15.09.2011) «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
11. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/1990) «Μέτρα για την
περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες
διατάξεις».
12. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018).
13. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
14. Το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ Α΄ 145) και η υπ’ αρ. 4367/2001 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 174/21-022001/Τ. Β΄)
15. Η υπ’ αρ. 1065606/7222/ΔΕ-Β’/31.7.2000 (Β’ 951) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών :
«Εξαίρεση των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων από την υποβολή ορισμένων συμφωνητικών
της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990-Καθορισμός διαφορετικού τρόπου υποβολής των
συμφωνητικών της ίδιας παραγράφου, άρθρου και νόμου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την υπ’ αρ. ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β' 246/17-02-2015) Απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.
16. Την υπ’ αρ. 57654/22-05-2017 (Β΄1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
17. Την υπ’ αριθ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/τ.Β΄/16-11-2016) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), αναφορικά με την Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου
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27.
28.
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31.

Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
H υπ’ αριθ. 161/2016 απόφαση (κατευθυντήρια οδηγία 15, αριθ. πρωτ. 5797/25.11.2016) της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Οδηγίες συμπλήρωσης για το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄
147)»
Τις υπ’ αρ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ), 75/2020 (ΑΔΑ: ΨΝΗΠ7Λ7-42Ε), 147/2020
(ΑΔΑ:ΨΞΕΣ7Λ7-Λ5Σ) και 214/2020 (ΑΔΑ:ΨΚΚΥ7Λ7-64Φ) Αποφάσεις Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής, περί Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2020 , 1ης, 2ης και 3ης αναμόρφωσης αυτού αντιστοίχως.
Τις υπ’ αρ. πρωτ. 133615/33583/31.12.2019, 31888/8435/30.04.2020, 63592/16864/02.09.20
(ορθή επανάληψη) και 80810/20013/06.10.2020 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας
Αττικής και η 1η, η 2η και η 3η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως.
Τις υπ’ αρ. πρωτ. 722070/12.11.2019 και 457959/01-07-2020 αποφάσεις του Περιφερειάρχη
Αττικής με θέμα: «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες,
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής».
Την υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση
Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019).
Την υπ’ αρ. 505186/04-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής
περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
Την υπ’ αρ. 34/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020».
Την υπ’ αρ. 216/2019 απόφαση-πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Αττικής περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής και την αρ. πρωτ. 86436/22609/05-09-2019 απόφαση του συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της αρ. 216/2019 απόφασης-πρακτικού
του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Την υπ’ αριθμ. 241/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν:
α) η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π. Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, β) η Τριμελής Γνωμοδοτική
Επιτροπή Αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης της Π. Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, γ) η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή
αξιολόγησης ενστάσεων για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες ευρών
(60.000,00) χωρίς Φ.Π.Α. της Π. Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και δ) η Τριμελής Επιτροπή
παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Διευθύνσεων της Π.Ε. Βορείου Τομέα
Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τη λήξη της σύμβασης με αρ. 1/2019 (19SYMV004357497) και της τροποποίησης αυτής
(20SYMV006173799), που αφορούσαν στη συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού της
Περιφέρειας Αττικής.
Το υπ’ αρ. πρωτ. 602979/19-08-2020 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης και Διαχείρισης
Εξοπλισμού Φορέα της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών με θέμα
«Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού Β.Τ.», το οποίο παραθέτει πίνακα του
προς συντήρηση-επισκευή εξοπλισμού ανά είδος μηχανήματος, τον προϋπολογισμό και τις
τεχνικές προδιαγραφές συντήρησης.
Το υπ’ αρ. 492063/10-07-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών
της Π.Ε.Β.Τ.Α. προς τις Δ/νσεις Εκπ/σης Β΄ Αθήνας και το 1ο και 2ο Κ.Ε.ΣΥ. Β΄ Αθήνας με θέμα:
«Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού»
Το υπ΄αρ. 7138/13-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας με θέμα:
«Διαβίβαση πίνακα μηχανογραφικού εξοπλισμού Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄
Αθήνας για συντήρηση και επισκευή».
Το υπ΄αρ. Φ.4.1./14604/13-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας με θέμα:
«Σχετικά με συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας».

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fb75bcc1c45f9e1a2a61384 στις 20/11/20 11:46
3

ΑΔΑ: Ω8ΤΝ7Λ7-Φ9Ι

20PROC007685770 2020-11-20

32. Το υπ΄αρ. 7138/14-07-2020, σε ορθή επανάληψη, έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Β’
Αθήνας με θέμα: «Διαβίβαση πίνακα μηχανογραφικού εξοπλισμού Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας για συντήρηση και επισκευή».
33. Το υπ’ αρ. 507/15-07-2020 έγγραφο του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β’ Αθήνας με θέμα: «Διαβιβαστικό πίνακα
μηχανογραφικού εξοπλισμού».
34. Το υπ’ αρ. 1783/2-09-2020 έγγραφο του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας με θέμα: «Συντήρηση και
επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού».
35. Την υπ’ αρ. 2220/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ζ0Λ7Λ7-ΦΜ5) με θέμα:
«Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανογραφικού
εξοπλισμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων Α’/θμιας και
Β/Θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και του 1ου και του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας».
36. Την υπ. αριθ. α/α 2709, αρ. πρωτ. 871217/10-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
(δέσμευση της πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΓΦ07Λ7-ΑΥΔ) με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 26.040,00€
στον ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», του Ε.Φ.02.072 του
ισχύοντος προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
37. Την υπ΄αριθμ. 2478/2020 (ΑΔΑ: Ω1Υ17Λ7-15Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης των όρων και του σχετικού τεύχους της παρούσας
Διακήρυξης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη
αναδόχου που θα αναλάβει τη συντήρηση και επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού των
υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης Β΄
Αθήνας και του 1ου και του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας, για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ, άρθρο 121
του Ν.4412/2016.
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του
μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων
Α’/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και του 1ου και του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας, για ένα
έτος .
Για την υποβολή της προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφτούν τις υπηρεσίες
αρμοδιότητας Π.Ε.Β.Τ.Α., καθώς και τις Δ/νσεις Εκπ/σης Β΄ Αθήνας και τα Κ.Ε.ΣΥ. Β΄ Αθήνας, στις
οποίες είναι εγκατεστημένος ο αναφερόμενος εξοπλισμός, προκειμένου να αποκτήσουν γνώση της
κατάστασής του.
Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ.
Η δαπάνη των 26.040,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα
τον Ε.Φ.02072 και ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού».
Η Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr) και στο διαδικτυακό τόπο της
Περιφέρειας Αττικής, στη διεύθυνση http://www.patt.gov.gr
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
Α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
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Β) Ενώσεις εταιρειών και
Γ) Συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας
Προκήρυξης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 180 μέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση
καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός Περιφέρειας Αττικής, ή για
οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου που
αφορά την παρούσα Διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων
υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
 την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της
 το Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.
Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης
εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα (4 μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών-πληροφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται στην
υπηρεσία μας γραπτώς με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κανένας
υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους της Περιφέρειας Αττικής-Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.
Αρμόδιος υπάλληλος για τους όρους της διακήρυξης: Στυλιανή Δημητρακοπούλου, τηλ. 2132100656
fax : 213 2100602
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του
μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων
Α’/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και του 1ου και του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας, για ένα
έτος.

2. Η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση της
κατάστασης του εν λόγω εξοπλισμού. Επιθεώρηση των υπό συντήρηση και επισκευή
μηχανημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι και την παραμονή της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατόπιν συνεννόησης με την
αρμόδια υπηρεσία. (Τηλέφωνα επικοινωνίας για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Β.Τ.Α. και την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 2132100656, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Β’ Αθήνας:
2106013952 & 2106086702, για το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ.: 2102710144 & 2102797176 και για το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ.
2106512513).
Οι ζητούμενες υπηρεσίες και ο Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο
παράρτημα Β’ της παρούσας διακήρυξης.
3. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται:
I. να τηρούν και να εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
καταστούν Ανάδοχοι, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016.
II. εφόσον καταστούν Ανάδοχοι να εφαρμόζουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις διατάξεις της
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
III. ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύμβασης, εφόσον καταστούν Ανάδοχοι, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, να τηρήσουν
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και ότι θα λαμβάνουν τα κατάλληλα
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μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως
τέτοιες.
4. Ο οικονομικός φορέας εφόσον καταστεί, αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξενεί ο ίδιος ή το προσωπικό
του κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα της Υπηρεσίας από
οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.
5. Σε περίπτωση μεταστέγασης υπηρεσιών, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση
παροχής των υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού των υπηρεσιών που
αφορά η σύμβαση και θα ενημερωθεί εγγράφως και εγκαίρως για τη νέα διεύθυνση των υπηρεσιών.
6. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γνήσια, όπως υποδεικνύονται από τον
κατασκευαστή και αντίστοιχων προδιαγραφών με τα υπό αντικατάσταση ανταλλακτικά, οι
εργασίες συντήρησης πρέπει να ακολουθούν πιστά τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή
του εκάστου μηχανήματος.
7. Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, αμοιβής
προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων κ.λ.π., που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για
την επιδιόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος.
8. Επιπροσθέτως ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία
στην υποστήριξη και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο χώρο του Ελληνικού Δημοσίου ή σε
φορείς του ευρύτερου Δημοσίου ή στον ιδιωτικό τομέα, η οποία θα αποδεικνύεται με τρεις ετήσιες
συμβάσεις συντήρησης εξοπλισμού.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, προσφορά
εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
2) Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier, στην Υπηρεσία μας
(Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος
όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού ήτοι στις 04/12/2020 μέχρι τις 10:00 π.μ.
3) Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού),
οι προσφορές κατατίθενται από την 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Β.Τ.Α. (Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη , Μαρούσι, 1ος όροφος).
Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα
αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσερχομένων ενδιαφερομένων
οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης
δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.
4) Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, προ της
εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν
μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
5) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται
υπόψη.
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6) Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην
Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.
7) Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
8) Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
ΙΚΕ και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2. Όταν ο προσφέρων: α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία, β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, γ) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα
μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα)
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και ββ’
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν
εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό
των είκοσι χιλιάδων(20.000) ευρώ.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό
ερώτημα του ΤΕΥΔ, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο
οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει
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 στο μέτρο που
τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
3. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
4. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
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5. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν
στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με την απαιτούμενη από τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για
τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί, όσον αφορά την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων
φορέων.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η προσφορά υποβάλλεται, σε τέσσερα (4) αντίτυπα (1 πρωτότυπο και 3 αντίγραφα), στην
ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Οι
προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
2. Στον φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «Προσφορά»
β. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ( Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα
Προμηθειών),
γ. ο τίτλος της Διακήρυξης (Συνοπτικός μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση και επισκευή
του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, των
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Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και του 1ου και του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ.
Β΄ Αθήνας, για ένα έτος.
δ. η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους, στον κυρίως φάκελο, τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
α) Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει να
περιέχει:
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του Ν 1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 1Β της παρούσας διακήρυξης,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 1Γ και 1Δ της παρούσας διακήρυξης.
Το
Τ.Ε.Υ.Δ. καταρτίζεται από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της με αρ. 158/2016 (Β' 3698) Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15/2016 (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).
1.

Το Τ.Ε.Υ.Δ. συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
 Το Μέρος I είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα Μέρη
(ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο τα
πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή, όπως εμφαίνονται στο
συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
 Τα Μέρη ΙΙ.Α και ΙΙ.Β συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς.
 Το Μέρος ΙΙ.Γ συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός
φορέας στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσοτέρων άλλων οντοτήτων, οπότε
πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το δικό του ΤΕΥΔ, όσο και
χωριστό ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις
οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
 Το Μέρος ΙΙ.Δ. συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας, οπότε οφείλει να δηλώσει το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που θα
αναλάβουν καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
 Τα Μέρη ΙΙΙ & ΙV συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς.
 Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η οποία δεν απαιτείται να
φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι:
 Είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα στο Τ.Ε.Υ.Δ. η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του
οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
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το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Οικονομικός φορέας που συμμετέχει μεμονωμένα στο διαγωνισμό συμπληρώνει και
υποβάλει ένα Τ.Ε.Υ.Δ.
Οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υπό τη μορφή ένωσης ή
κοινοπραξίας, οφείλουν να υποβάλουν χωριστά T.E.Y.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα –
μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία, συμπληρωμένο με τις απαιτούμενες
πληροφορίες.
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής
της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και
χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες
που απαιτούνται για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού, τότε η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους
αντικαταστήσει.
Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.


Το Τ.Ε.Υ.Δ., όπως αυτό έχει καθοριστεί από την παρούσα διακήρυξη, επισυνάπτεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ της παρούσης.
2) Βεβαίωση έναρξης εργασιών, εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή πιστοποιητικό μέλους
σε ισχύ της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
3) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75) όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία:
 να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν
 να δηλώνεται ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
 να δηλώνεται ότι πληρούνται όλοι οι όροι του διαγωνισμού.
 να δηλώνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση της προσφοράς, οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας.
 βεβαιώνουν την ακρίβεια των απλών φωτοαντιγράφων πιστοποίησης ISO 9001 (Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) και OHSAS 18001
(Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία) που προσκομίζουν στην τεχνική
προσφορά.
 διαθέτουν εξειδικευμένο τακτικό τεχνικό προσωπικό δύο (2) τουλάχιστον ατόμων με
εμπειρία στην υποστήριξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού και νομίμως ασφαλισμένο προσωπικό
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση
της διακήρυξης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην
εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3.
Διευκρίνιση για την Υπεύθυνη Δήλωση (3):
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν:
α) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από όλα τα
μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου.
β) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
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4) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
5) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ
και από το οποίο να προκύπτει ότι οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους .
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση ή κοινοπραξία.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται
δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και
συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. Για τα
πιστοποιητικά ISO δεν απαιτείται μετάφραση.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ.
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
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 αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Η αρμόδια Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Συνοπτικών Μειοδοτικών
Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, μπορεί να ζητήσει
τη συμπλήρωση δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 , και
οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί
από την Γνωμοδοτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την
επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται.
Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
παρούσας διακήρυξης.
Επιπροσθέτως ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», θα
περιλαμβάνει :
α) Πιστοποίηση ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), Πιστοποίηση ISO 14001
(Περιβαλλοντική Διαχείριση) και Πιστοποίηση OHSAS 18001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας &
Ασφάλειας στην Εργασία) ή ισοδύναμα, σε απλά φωτοαντίγραφα
(Σημείωση: για τα πιστοποιητικά ISO δεν απαιτείται μετάφραση).
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β) Επιπροσθέτως ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία
στην υποστήριξη και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο χώρο του Ελληνικού Δημοσίου ή σε
φορείς του ευρύτερου Δημοσίου ή στον ιδιωτικό τομέα, η οποία θα αποδεικνύεται με τρεις ετήσιες
συμβάσεις συντήρησης εξοπλισμού της τελευταίας τριετίας (2018, 2019, 2020).
Συγκεκριμένα οι συμβάσεις με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με
τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 8, παρ. 16 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/1990) και να έχουν
θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.
Αναφορικά με τα συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020, ανεξαρτήτως του
ημερολογιακού τριμήνου κατάρτισής τους, ορίζεται ετήσια υποβολή, με προθεσμία έως την 29
Ιανουαρίου 2021, βάσει της υπ’ αρ. 1185/2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 3342/τ.
Β΄/10-08-2020), με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 1065606/7222/ΔΕ-Β’/31.7.2000 (Β’ 951)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Γ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», θα περιλαμβάνει την
τιμή που δίνεται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Με την οικονομική προσφορά, η τιμή για την ανάδειξη του αναδόχου για τη συντήρηση και επισκευή
του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, των
Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και του 1ου και του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄
Αθήνας, για ένα έτος. θα περιλαμβάνει το ετήσιο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για το σύνολο
του εξοπλισμού, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως καθορίζεται στη
Διακήρυξη.
Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να
συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της παρούσας
διακήρυξης.
Στην οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων του διαγωνισμού, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η
τιμή σε ευρώ, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι φόροι, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ θα γίνει με δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα αναγράφεται στην
προσφορά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο
αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως.
Στην Οικονομική Προσφορά αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, λαμβάνοντας
υπόψη τα εξής:
• Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται συνολικά για ένα έτος, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη και θα
είναι σταθερή καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, χωρίς καμία αναπροσαρμογή για
οποιοδήποτε λόγο.
• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
• Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία.
• Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη αποκλείονται.
• Προσφερόμενη τιμή που δεν προκύπτει με σαφήνεια, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του ν. 4412/2016, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα & υπογραφή.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις, μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά
την ενώπιών του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση
του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το
αρμόδιο όργανο.
Κριτήριο Ανάθεσης & Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για το
σύνολο του εξοπλισμού, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της παρούσας
Διακήρυξης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.
Απόρριψη οικονομικών προσφορών
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δεν δίδεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της Διακήρυξης.
Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή προβλέπουν επιπλέον χρέωση
ή δαπάνη για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. έξοδα μεταφοράς, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αίρεσης ή επιφύλαξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οικονομικές προσφορές που περιέχουν 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 την συμπλήρωσή τους σύμφωνα με την παρούσα
διακήρυξη.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που
δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη ή παρουσιάζουν
ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας και αποκλίσεις
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Ομοίως η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά η οποία δεν υποβάλλεται
εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 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.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από τη διακήρυξη, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμων εκπροσώπων τους,
προσκομίζοντας αντίγραφο παραστατικού εκπροσώπησης. Προσφορές που υποβάλλονται στο
παραπάνω γνωμοδοτικό όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
2.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση - σύμφωνα με το άρθρο
117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 - από την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.
Βορείου Τομέα Αθηνών, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
1. Μονογράφεται και Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς.
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2. Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά».
3. Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
4. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν γίνουν
αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
5. Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά,
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από
την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό
και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.
6. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.
7. Αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των
συμμετεχόντων, εφόσον οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά
τους αξιολογήθηκαν από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή ως αποδεκτοί.
8. Σε περίπτωση απόρριψης μίας ή περισσοτέρων προσφορών κατά τα παραπάνω στάδια η
Γνωμοδοτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τους λόγους απόρριψης.
9. Οι φάκελοι προσφορών όσων συμμετεχόντων δεν έγιναν αποδεκτοί δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό.
10. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και της
οικονομικής προσφοράς μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό.
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό και οι κατά τα ανωτέρω
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την αξιολόγηση των λοιπών
στοιχείων των προσφορών αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί
από την Δ/νση Οικονομικών Βορείου Τομέα.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα, οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται .
Ειδικά για τις συμβάσεις με εκτιμωμένη αξία έως εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.
που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα εκδίδεται μια απόφαση, ανεξαρτήτως του κριτηρίου
ανάθεσης. Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και
ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα : α) όλων των σταδίων στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και
β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση , σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000), προ Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία,
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Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου
και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που
δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3.

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες,
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή
κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις
ανωτέρω παραγράφους, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται
αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της
προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον οικονομικό
φορέα, τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα κάτωθι
δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα
πρωτότυπο και τρία αντίγραφα, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου
Τομέα Αθηνών (Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος), ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης:
1.) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, με
ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
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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 31.07.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
4198/2013 (Α΄ 215 ).
Το ως άνω απόσπασμα αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών Ε.Π.Ε., O.E., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. τον διαχειριστή
β) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
γ) κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
συνεταιρισμού.
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση, αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι εν ισχύ
κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του και από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
3. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30)
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εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, εκτός εάν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού
φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό
πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή ότι δεν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα:
α) Τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.
β) Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση. 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.
5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,
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.
Διευκρινίζουμε ότι, μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό
αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. Στην υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, θα βεβαιώνεται η επιβολή ή όχι σε βάρος του, σε χρονικό διάστημα δύο ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
6. Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου, ενώπιον συμβολαιογράφου, για το χρονικό
διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών
Καθαρισμού ή/και Φύλαξης», περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για
παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, για την απόδειξη
μη υπαγωγής στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 68, παρ. 2γ, του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ
115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), ότι δεν έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), ότι δεν έχει επιβληθεί, με
την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
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10. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις
του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με
μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και
τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νομική
μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες
προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία).
Για τους συνεταιρισμούς προσκομίζεται πλέον των ανωτέρω και βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Σε περίπτωση που προσωρινός ανάδοχος είναι Ένωση οικονομικών φορέων, υποβάλλει τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
Ένωση.
Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις φυσικών προσώπων, νομικών
προσώπων, περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των ενώσεων προσώπων:


Τα ιδιωτικά έντυπα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση ή την προσφορά «γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την πρόσκληση για υποβολή των
δικαιολογητικών.



Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α'188).



Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 9.1 καθώς και στις παραγράφους 1 & 2 και
στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή
το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση (εφόσον
έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών)
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 9.α της παρούσας.


Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (π.χ. ιδιωτικό
συμφωνητικό)



Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα, προ της υπογραφής της Σύμβασης, να ζητήσει την
επικαιροποίηση οποιουδήποτε κατακυρωτικού εγγράφου κρίνει απαραίτητο και ο ανάδοχος οφείλει
να το προσκομίσει
Τονίζεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους και



οι Υπεύθυνες Δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των 10 ημερών αίτημα
προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79
παράγραφος 5 εδάφιο α’ του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Η διαδικασία ελέγχου και η αξιολόγησης των ανωτέρω δικαιολογητικών πραγματοποιείται από την
αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 όπως
αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού, σε τρία αντίτυπα, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται
μαζί με τον φάκελο στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν
υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων
επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κάθε συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται να ασκήσει ένσταση:
1. Κατά της διακήρυξης, υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2. Κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής (Οικονομικής Επιτροπής), εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή
από τη συντέλεση της παράλειψης.
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Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Βορείου
Τομέα Αθηνών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, Τ.Κ 151 25, 1ος όροφος, εξετάζεται από την
αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της Π.Ε. Βορείου Τομέα
Αθηνών και στην συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά
τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωσης της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης,
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ.
18/1989 (Α’ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν
από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8).
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η
εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής
εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης , για το
διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ 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:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής προκήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και
ια) Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
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Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997
(Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα
των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή
κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς
και ολογράφως σε ευρώ (€).
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση .
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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η Περιφέρεια Αττικής επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Οι εγγυήσεις που παρέχονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εκδίδονται σύμφωνα με
την ειδική νομοθεσία που διέπει το Ταμείο και δεν ακολουθούν τα πρότυπα εγγυητικών επιστολών
που επισυνάπτονται στη διακήρυξη (βλ. σχετικά έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: 7ΝΣΠΟΞΤΒ-975
και θέμα «Διευκρινίσεις επί της κατευθυντήριας οδηγίας 12 ως προς τα γραμμάτια σύστασης
χρηματικής παρακαταθήκης»).
Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνώμη της Τριμελούς Γνωμοδοτικής
Επιτροπής αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 104 & 105 του Ν.4412/16.
Το τμήμα Προμηθειών κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
επί αποδείξει, κ.λ.π.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε
προθεσμία που του ορίζεται από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης .
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ε΄).
Στο κείμενο της σύμβασης ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της
σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες για τα
επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια
νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης
και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από
την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον
υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον
χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
1.Πραγματοποιήθηκε το σύνολο των υπηρεσιών σύμφωνα με τους οριζόμενους, σύμφωνα με
τους οριζόμενους από την παρούσα διακήρυξη όρους και τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β΄ .
2.Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
3.Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση κηρύσσεται
έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 106.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει την προβλεπόμενη Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού που θα διαθέσουν στα πλαίσια της σύμβασης με τα
εξής πεδία: όνομα, επώνυμο, επιστημονική κατάρτιση, το αντικείμενο τους στην σύμβαση,
προηγούμενη εμπειρία, στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης
αποχωρήσει ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον
αντικαταστήσει άμεσα με άλλον, ισοδύναμων προσόντων και εμπειρίας.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής
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αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.
Βορείου Τομέα Αθηνών:
α) στην περίπτωση που δεν προσήλθε μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε
με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 204 του Ν. 4412/2016.
3. Ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων.
Εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, έπειτα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου, 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.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνώμη της Τριμελούς Γνωμοδοτικής
Επιτροπής αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, μπορεί να αποφασίσει τη ματαίωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα
της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 11 της παρούσας
διακήρυξης.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα, με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνώμη της
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Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνοπτικών μειοδοτικών
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
i) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, ii) αν οι οικονομικές και τεχνικές
παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του
συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, iii) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική
εκτέλεση της σύμβασης, iv) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική
άποψη, v) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του N. 4412/2016, και vi) για άλλους
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής μπορεί, μετά από γνώμη της Τριμελούς
Γνωμοδοτικής Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα
ή η παράλειψη.
Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις ανωτέρω
πραγράφους, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για
ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για
το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας
σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη
των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα άρθρα 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
των άρθρων αυτών.
Η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού
και την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14ο .
ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με πρακτικό που συντάσσεται και
υπογράφεται από τις αρμόδιες Τριμελείς Επιτροπές παραλαβής προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών της Π.Ε.Β.Τ.Α., των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας
και του 1ου και 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας αντίστοιχα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η πραγματοποίηση της παροχής θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
παρούσας διακήρυξης.
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος .
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν μπορεί να ανταποκριθεί με συνέπεια στις από την σύμβαση και
τον νόμο υποχρεώσεις τους, η σύμβαση καταγγέλλεται μονομερώς από πλευράς Περιφέρειας
Αττικής-Π.Ε.Β.Τ.Α. με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες.
Σε περίπτωση μεταστέγασης υπηρεσιών, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση
παροχής των υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού των υπηρεσιών που
αφορά η σύμβαση και θα ενημερωθεί εγγράφως και εγκαίρως για τη νέα διεύθυνση των υπηρεσιών.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016,
ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης
μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης,
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω,
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
Σε περίπτωση που η Περιφέρεια Αττικής θέλει να μετακινήσει κάποιο μηχάνημα, θα πρέπει να
ειδοποιεί τον Ανάδοχο τουλάχιστον 2 ημέρες πριν κι εκείνος θα αναλαμβάνει τη μετακίνηση.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των υπό συντήρηση
και επισκευή μηχανημάτων, αυξάνοντας ή μειώνοντας αντιστοίχως το καταβαλλόμενο τίμημα στον
Ανάδοχο υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθέν τίμημα δε θα ξεπεράσει το αρχικώς
προϋπολογισθέν ποσό (26.040,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με αντίστοιχη τροποποίηση της
σύμβασης.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει ορισμένο ή ορισμένα από τα μηχανήματα που
εμφανίζονται στους αναφερόμενους πίνακες, με άλλα, υπό την προϋπόθεση ότι η επισκευή τους δεν
θα ξεπεράσει το ύψος της Σύμβασης.
Επίσης, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επισκευή κάποιου μηχανήματος, ο ανάδοχος θα πρέπει
να αιτηθεί την εξαίρεση του επίμαχου μηχανήματος από τη σύμβαση, αιτιολογώντας πλήρως τους
λόγους. Στην περίπτωση αυτή, τα μηχανήματα που θα εξαιρεθούν θα είναι δυνατό να
αντικατασταθούν από άλλα, ή σε διαφορετική περίπτωση θα μειωθεί ανάλογα το ύψος της
Σύμβασης.
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Σε περίπτωση που εκλείψει μερικώς η ανάγκη της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας ή προκύψει
νέα ανάγκη, υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης.
Η υπηρεσία μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύμβαση, πριν από τη λήξη της χωρίς να απαιτείται
η καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο εφόσον καλύψει τις ανάγκες της από φορείς του δημοσίου
ή δωρεές.
Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι
ανωτέρας βίας.
Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του
συμβάντος ανωτέρας βίας.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση
καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός Περιφέρειας Αττικής, ή για
οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου που
αφορά την παρούσα Διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων
προμηθειών-υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
1. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
εργολαβίας τμήμα της σύμβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 131 του Ν. 4412/2016, θα
πρέπει να προσκομίζεται χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. υπογεγραμμένο από αυτούς ανάλογα με τη νομική τους
μορφή.
2. Οι προσφέροντες θα αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν,
συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ.
3. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεση τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου
αναδόχου.
4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία της επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, προσκομίζοντας και τα τυχόν συμφωνητικά συνεργασίας. Ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη της συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς
και τις απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος
πρόκειται να χρησιμοποιήσει, μετά την έγγραφη συναίνεση της Περιφέρειας Αττικής,
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προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση της σύμβασης είτε από τον ίδιο είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά την ως άνω διαδικασία.
5. Η Περιφέρεια Αττικής επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 8 της παρούσας,
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά σε ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του
άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή δεν καταβάλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση
υπηρεσίας δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της
αναθέτουσας αρχής.
3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.
4. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του
Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνεται ανά τρίμηνο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από τις
αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής, μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. Ζ’ του Ν.
4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/09-05-2013), και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης
των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
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Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
-

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν:







0,07 % επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων.
Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.
0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013, η οποία είναι 8% επί της καθαρής αξίας (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και δεν
αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.
Ο ΦΠΑ (24%) βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον Ε.Φ.02072
και ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού».
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε τυχόν
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά
στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα
εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή
στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική
διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών
καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Έργο της Αναδόχου εταιρείας είναι η επισκευή και η τακτική προληπτική συντήρηση του
εξοπλισμού του ανωτέρω πίνακα, όπως αυτά περιγράφονται στις υποχρεώσεις της Αναδόχου για
διάστημα (1) Έτους.
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Εμπεριέχει:
 Τηλεφωνική υποστήριξη από Δευτέρα έως Παρασκευή (8:00-17:00).
 On site υποστήριξη για θέματα βλαβών / συντήρησης και χειρισμού του εξοπλισμού, Δευτέρα
έως Παρασκευή, ώρες 8:00-17:00.
 Η τακτική προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει καθαρισμό, έλεγχο, αλλαγή ανταλλακτικών
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Θα εκτελείται προληπτικά κάθε τρίμηνο ή συχνότερα αν κριθεί
απαραίτητο από την κατάσταση του εξοπλισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον Φορέα. Για την
τακτική προληπτική συντήρηση θα ενημερώνεται εγκαίρως η αρμόδια υπηρεσία του φορέα,
τουλάχιστον μια ημέρα πριν.
 Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των ανωτέρω συσκευών, συνίσταται στα εξής:
1. Τηλεφωνική υποστήριξη και επίσκεψη τεχνικού στους χώρους της Π.Ε.Β.Τ.Α. της
Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Εκπ/σεων Β΄ Αθήνας και του 1ου και 2ΟΥ Κ.Ε.ΣΥ. Β΄ Αθήνας,
για τη συντήρηση των συσκευών και αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας τους.
2. Οι έλεγχοι και οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό (τεχνικούς).
3. Συντήρηση ή αντικατάσταση κάθε υλικού ή ανταλλακτικού που απαιτείται για την ομαλή
λειτουργία των συσκευών εκτός αυτών που εξαιρούνται. Στη συντήρηση εξαιρούνται τόνερ,
τύμπανο και χαρτί.
4. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γνήσια, όπως υποδεικνύονται από τον
κατασκευαστή και αντίστοιχων προδιαγραφών με τα υπό αντικατάσταση ανταλλακτικά, οι
εργασίες συντήρησης πρέπει να ακολουθούν πιστά τις τεχνικές προδιαγραφές του
κατασκευαστή του εκάστου μηχανήματος.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την άμεση διαθεσιμότητα των απαραίτητων
ανταλλακτικών για τον συντηρούμενο εξοπλισμό, ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματα
αποκατάστασης βλαβών.
6. Η παροχή των υπηρεσιών επισκευής-συντήρησης θα πραγματοποιείται στην υπηρεσία όπου
είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός, ενώ σε περιπτώσεις βλαβών, μη επισκευάσιμων, στους
χώρους της υπηρεσίας, η εκάστοτε συσκευή θα μεταφέρεται στην έδρα του Αναδόχου κατόπιν
έγκρισης από το Τμήμα Υποστήριξης και Διαχείρισης Συστημάτων Φορέα. Τα έξοδα μεταφοράς
από και προς τον τόπο εγκατάστασης του υπό επισκευή εξοπλισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο,
με προσωρινή αντικατάσταση του υπό επισκευή μηχανήματος, έως ότου αυτό επισκευαστεί. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει των προβληματικό εξοπλισμό με δικό της συμβατό
όμοιο ή μεγαλύτερων δυνατοτήτων, τον οποίο θα παραμετροποιήσει κατάλληλα μέχρι την
αποκατάσταση της βλάβης.
7. Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, αμοιβής
προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων κ.λ.π., που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα
για την επιδιόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος.
8. Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος ο εξοπλισμός θα παραδίδεται στην κατάσταση
που βρισκόταν πριν τη βλάβη με όλες τις ρυθμίσεις/παραμετροποιήσεις.
9. Χρόνος ανταπόκρισης τεχνικού: μία (1) εργάσιμη ημέρα.
10. Χρόνος αποκατάστασης της βλάβης: δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
11. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης θα συμπληρώνεται από τον τεχνικό υποστήριξης
ειδικό έντυπο στο οποίο θα περιγράφεται η βλάβη, οι ενέργειες αποκατάστασης και το όνομα
αυτού και το όνομα του υπογράφοντος υπαλλήλου της Περιφέρειας, το οποίο θα παραδίδεται
στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Β.Τ.Α.
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12. Ο Ανάδοχος κάθε τρίμηνο, θα παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών και στη Διεύθυνσης
Τεχνολογικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών αναφορά με:
 Την κατάσταση εξοπλισμού
 Τον αριθμό των βλαβών που παρουσιάστηκαν
 Δείκτες χρήσης του εξοπλισμού
 Τα στατιστικά αυτών.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
1. Η Περιφέρεια υποχρεούται να αναφέρει στον Ανάδοχο κάθε εμφανιζόμενο τεχνικό πρόβλημα ή
άλλη λειτουργική ανωμαλία.
2. Η γνωστοποίηση των προβλημάτων στο helpdesk του αναδόχου θα γίνεται με τουλάχιστον
έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 Μέσω σχετικής ιστοσελίδας ή προγράμματος υποστήριξης/βλαβών του Αναδόχου.
 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 Κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης.
3. Επίσης, υποχρεούται να επιτρέπει στο προσωπικό του Αναδόχου να εισέρχεται και να
παραμένει στους χώρους της Υπηρεσίας, όποτε και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται (εντός
ωραρίου εργασίας), για τη διεκπεραίωση των εργασιών συντήρησης.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
α/α Είδος

Αρ.
απογρ.

s/n

Μάρκαμοντέλο

Δ/νση

Τμήμα

1

101_31

VNCD00719

HP P1006

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

Δ/ΝΣΗΣ

74_75

O554663

LEXMARK W840

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

70156PLM18H6Z

LEXMARK

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2
3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
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5200078233
05-55735

MX410de
LANIER LD118d
SHARP AR-163
KYOCERA MITA
KM4035
CANON_IR2530i
LEXMARK W840

74_74

05-55738

LEXMARK W840

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΑΕ_Β΄

74_76

05_54827

LEXMARK W840

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

74_93

8HCFC002241

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

01_51

62118P7

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

74_90

VNH4211230

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟ
Σ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
FAX

74_87

05-55248

PANASONIC KXMB771
LEXMARK
E352dn
HP
LASERJETPRO
400
LEXMARK W840

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

74_98

Z6RWB8KC7B00VBV

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
SCANNER
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

74_73

05-55170

SAMSUNG
SF760P
LEXMARK W840

ΧΟΡ. ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΟΡ. ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΟΡ. ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3_19

3KK014372
LPKA610252

EPSON D5-780N
CANON
LBP
2900

19

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

29469

RNV53031

CANON_IR2530i

20

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4

70156PLM18H6Y

LEXMARK
MX410de

21

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3

50_4

CNFD640312

HP 1010

10930

70156PLM18H7B

62_3

05-55232

LEXMARK/
MX410de
LEXMARK W840

110_34

05-54893

LEXMARK W840

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α
ΥΓ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓ.
&
ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.

25

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

110_32

A143WY1182734

26

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

29801

5200078534

KONICA
MINOLTA
423
SeriesPSL
CANON IR2530i

27

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

110_33

CNHX234356

HP 4200N

28

FAX

110_45

9E08BAHQ214992H

SAMSUNG FAX

29

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3

103_85

05-55736

LEXMARK W840

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

22
23
24

Α4
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

74-101
74-94
74-99

J9246200184
25525884
AGL3001809

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΑΕ_Α΄

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΥΓ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓ.
&
ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΥΓ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓ.
&
ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΥΓ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓ.
&
ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΥΓ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓ.
&
ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
Υ
&
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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30

103_84

05-55816

LEXMARK W840

103_86

05-55213

LEXMARK W840

32

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

103_107

DGJ00621

CANON iR3225N

33

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

103_109

DFK27014

CANON iR3225N

34

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4
FAX

74_78

CNHX116218

103_81

CNHX211027

HP
Laserjet
4200n
HP
Laserjet
4200n
CANON Fax-L140

110_47

70156PLM18H9W

86_20

05-54858

LEXMARK
MX410de
LEXMARK W840

39

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
SCANNER

40

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

WNN31642

CANON PIXMA
MG5650
CANON IR4535i

41

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

42

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4

70156PLM18H79

LEXMARK
410de

43

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

WNN93852

CANON IR4535i

44

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

WNN93858

CANON IR4535i

45

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
FAX

43_3

05-55258

LEXMARK W840

43_23

DEM25858

47

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3

94_12

05-56141

CANON ISENSYS
L-140
LEXMARK W840

48

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

217000123998

CANON iR3225N

49

FAX

3_24

Z2TWBFBBA08005L

SAMSUNG SF650

50

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

3_21

406336990CC8L

LEXMARK
MS811

51

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

94_162

A0ED943600

KONIKA
MINOLTA

52

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

94_158

CNHX361619

HP 4200N

53

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

94_46

CNHX116278

HP 4200N

54

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

29474

RNV53083

CANON 2530i

31

35
36
37
38

46

DEM24224

86_22

CANON 2520i
MX

ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
&
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
&
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
&
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
&
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
&
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
&
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
&
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
&

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜ.
ΠΑΡΑΚ.
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΜ.
ΠΑΡΑΚ.
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΑΔΕΙΕΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

56

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

57

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

58

94_11

CNHX234365

HP 4200N

CNHX354330

HP 4200N

94_40

CNHX361739

HP 4200N

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3

94_27

05-54726

LEXMARK W840

59

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

94_4

CNHX154098

HP 4200N

60

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3

93_188

05-55208

LEXMARK W840

61

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

94_184

PWB7307878

OLIVETTI

62

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

PHCL217718

HP M404dn

63

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4

70156PLM18H6K

LEXMARK
MX410de

64

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOT
MATRIX

RHS-581-69354

COMPUPRINT SP
40 PLUS

65

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOT
MATRIX

RHS-581-69311

COMPUPRINT SP
40 PLUS

66

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOT
MATRIX

RHS-581-113970

COMPUPRINT SP
40 PLUS

67

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOT
MATRIX

RHS-581-69339

COMPUPRINT SP
40 PLUS

68

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOT
MATRIX

ZCS-R43-44315

COMPUPRINT
4/43

94_03

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΟΔΗΓΗΣΗΣ
&

ΑΔΕΙΕΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΕΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΕΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΕΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&
&

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

&

ΑΔΕΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦ.

&
&

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

&

ΑΔΕΙΕΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΕΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦ

&

ΑΔΕΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦ

&

ΑΔΕΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦ

Β. 1ο Κ.Ε.ΣΥ. Β΄ΑΘΗΝΑΣ
Α/Α ΤΥΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
2
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ
CANON RICOH IR2230
NASHOVATEC DSM627

SERIAL
(S/N)

NUMBER ΤΜΗΜΑ
ΑΡΧΕΙΟ
3ος
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3

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

CANON IR3255N

4

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

CANON IR2230

5

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

SAMSUNG ML 1675

6

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

7

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

SAMSUNG
ML- Z6H6B8GD1B00ENJ
2955DW
SAMSUNG ML-1675
Z6ENBKFB906439E

8

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

9
10
11

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

12
13

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
FAX

Z6ENBKBB7OOO29D

SAMSUNG
XPRESS
M2675F
RICOH H320-27
LEXMARK MX410de
HP
LASERJETPROM402
due
HP LASERJETP1005
CANON L100

PHC6P28582
VNC3427256

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
5ος
ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
5ος
ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
5ος
ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
3ου ΟΡΟΦΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
3ου ΟΡΟΦΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΩΜΑΤΙΟ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΩΜΑΤΙΟ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γ. 2ο Κ.Ε.ΣΥ. Β΄ΑΘΗΝΑΣ
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1
COLOR
LASER
PRINTER
(ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4)
2
BLACK
AND
WHITE
LASER
PRINTER(ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4)
3
BLACK AND WHITE LASER PRINTER
(ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4)
4
COLOR
LASER
PRINTER
(ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4)
5
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
6
INKJET PRINTER
7
INKJET PRINTER

ΜΟΝΤΕΛΟ
SAMSUNG CLP-315

SERIAL NUMBER (S/N)
1434BAZS900180H

OKI 8W LITE

06AA4014891K

HP LASERJET 4250

CNHXC48872

OKI N22500B B412dn

AK96002611

KYOCERA 4035
LEXMARK 1180
HP PHOTOSMART 4250

ΑJL3022067
29028353757
PRB-0721

Δ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
Α/Α ΤΥΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
2
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
3

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

4

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

5
6

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ
HP LASERJET 1012
LEXMARK
MS310dn
RICOH AFICIO 2027

SERIAL
NUMBER ΤΜΗΜΑ
(S/N)
CNFD103285
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
451431LM08TDK
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
J0938111766

HP
LASERJET CNCGB42405
P2055dn
LEXMARK E260d
72LNWVH
HP
LASERJET CNCJF30944

ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝMYSCHOOL-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΔΕΙΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
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7
8
9
10
11

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
FAX
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

12
13

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

14

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

15

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

16

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

17

SCANNER

P2055dn
LEXMARK E360d
SAMSUNG SF-650
LEXMARK W840
KYOCERA PF-470
LEXMARK
MS310dn
HP LASERJET 103
HP OFFICEJET PRO
8710
HP DESKJET INK
ADVANTAGE 3835
HP OFFICEJET PRO
8620
HP DESKJET INK
ADVANTAGE 1515
FUJITSU SD-1130

72N6P4X
Z2TWBFB2906966K
05-55250
Q7A0118628
451420LM04VD7

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

CNB3M6L5N0
CN66CET1CM

ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

CN7CH4Q343

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

CN5C5FK2D1

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

CN4BA1PGD4

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

AAJJ026074

Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
Α/Α ΤΥΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
2
FAX
3
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ
LEXMARK 360dn
BROTHER FAX-2920
LEXMARK E120
LEXMARK C2425

SERIAL
NUMPER
(S/N)
E140640
E63404F8N594867
995D419
180051-21

5
6

FAX
FAX

RICOH FAX 1140L
RICOH FAX 1140L

A5488824391
A5479620566

7
8
9
10

HP LASERJET P1102
HP LASERJET 2024d
HP LASERJET P1009
HP DESKJET F2480

VNC3K67449
CNHW630G03
VNF5805433
CN9AT174BC

11
12

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
(INKJET)
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP LASERJET P2015
LEXMARK E120

CNBW7CVINZ
SN995D5GY

13
14
15
16
17

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

VNC3549085
05-5518

18
19
20
21
22
23
24

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP LASERJET P1102
LEXMARK W840
LEXMARK E460dn
HP LASERJET P1102
SAMSUNG
Xpress
M2026
HP LASERJET P1018
HP LASERJET P1018
HP LASERJET P1006
LEXMARK E120
LEXMARK E120
HP LASERJET P1102
HP COLOR LASER MFP

TMHMA
Δ/ΝΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ(VBI)
Δ/ΝΤΗΣ
(VBI/NEO)
FAX Δ/ΝΣΗΣ
FAX
Α΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

VNC3503104
08HBB8GHBB03M8J

Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Δ΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

VNC4N38871
CNC1932505
VNC6T12563
995D3YH
995D4XB
VNF8G80541
CND3M940QS

Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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25
26
27
28

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LEXMARK E240
LEXMARK E120
LEXMARK W840
HP LASERJET 103 107
108
KYOCERA
ECOSYS
P5021cdn
XEROX WORKCENTER
5638
XEROX WORKCENTER
5638
RICOH AFICIO MP1600
KYOCERA KM-4035

PN2850ES0933
995D5H8
05-55497
CNB3M3XVX4

0015249

Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δ’
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

29

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

30

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

31

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

0016672

Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

32
33

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

L6887160885
AJL3039611

Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ε΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ε΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ
Ε΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

34

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

35
36
37

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
SCANNER
SCANNER

KONICA
MINOLTA
bizhub 282
RICOH AFICIO MP3010
M1074201404
LEXMARK X3330
22195350267
LEXMARK X3331
22195350309

38
39

SCANNER
SCANNER

EPSON L355
HP OFFICEJET 7612

40

SCANNER

HP
DESKJET
INK CN67C3N6RV
ADVANTAGE 3636

IS13252

S43K030615
CN77S4ROWB

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην οικονομική προσφορά του θα αναφέρει αναλυτικά, βάσει του πίνακα
εξοπλισμού, το ετήσιο κόστος συντήρησης – επισκευής ανά είδος & τύπο μηχανήματος.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

ΠΛΗΘΟΣ

1 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER A3

19

2 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER A4

56

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ DOT
3
MATRIX

5

4 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

19

5 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α4

8

6 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ

13

7 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ INKJET

7

7 SCANNER

8

8 FAX

10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ):
ΦΠΑ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ):

……………………..€
……………………..€
……………………..€

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………
Κατάστημα
…………………………
(Δ/νση: οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)
Ημερομηνία έκδοσης……..
Προς: Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού
των ΕΥΡΩ …...................... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ:
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……….. , ΑΦΜ…………,οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……, ΑΦΜ………, οδός….. αριθμός … ΤΚ ………
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
1) …………., ΑΦΜ, …….…...., οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………
2) …………., ΑΦΜ, …….…...., οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………
3) …………., ΑΦΜ, …….…...., οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση των όρων της ……………. Σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας σχετικά με την
παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών της
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και του
1ου και του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας, για ένα έτος Και το οποίο καλύπτει το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτηση
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
 Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή
της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μέχρι την επιστροφή αυτής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ …/20…
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ
(1)ΕΤΟΣ.
Στην Αθήνα σήμερα την ….- … - 20…., ημέρα ………….., οι κάτωθι υπογράφοντες την παρούσα:
Α) Η Περιφέρεια Αττικής (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, ΑΦΜ 997875116 και
Δ.Ο.Υ.
Ψυχικού,
που
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. που θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και
Β) Η
Εταιρεία
με την επωνυμία …………………………………………, με τον διακριτικό τίτλο
………………………………. που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……. τηλ. ………….., φαξ
……………., με Α.Φ.Μ. …………………………& Δ.Ο.Υ. ……………………..και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον/την κ. ………………………………., που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», σύμφωνα με το
Καταστατικό της εταιρείας και με το από ……………. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.),
συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …………(ΑΔΑ:………) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής και έχοντας υπόψη της αριθμ. πρωτ. ………… (ΑΔΑ:……………) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης, (που καταχωρήθηκε με α/α ….. στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της υπηρεσίας μας) κατακυρώθηκε στον «…………………………..» (πλήρη στοιχεία) το
αποτέλεσμα του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (με αριθμ. διακήρυξης ………………), για την
παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών της
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και του
1ου και του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας, για ένα έτος, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς,
ήτοι:...............................................................
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Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν
την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους και στην τιμή των …………………… βάσει της κάτωθι
οικονομικής προσφοράς του αναδόχου:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

ΠΛΗΘΟΣ

1 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER A3

19

2 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER A4

56

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ DOT
3
MATRIX

5

4 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

19

5 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α4

8

6 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ

13

7 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ INKJET

7

7 SCANNER

8

8 FAX

10

……………………..€
……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

……………………..€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ):
ΦΠΑ:

……………………..€
……………………..€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ):

……………………..€

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fb75bcc1c45f9e1a2a61384 στις 20/11/20 11:46
42

ΑΔΑ: Ω8ΤΝ7Λ7-Φ9Ι

20PROC007685770 2020-11-20

Έργο της Αναδόχου εταιρείας είναι η επισκευή και η τακτική προληπτική συντήρηση του
εξοπλισμού του ανωτέρω πίνακα, όπως αυτά περιγράφονται στις υποχρεώσεις της Αναδόχου για
διάστημα (1) Έτους.
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Εμπεριέχει:
 Τηλεφωνική υποστήριξη από Δευτέρα έως Παρασκευή (8:00-17:00).
 On site υποστήριξη για θέματα βλαβών / συντήρησης και χειρισμού του εξοπλισμού, Δευτέρα
έως Παρασκευή, ώρες 8:00-17:00.
 Η τακτική προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει καθαρισμό, έλεγχο, αλλαγή ανταλλακτικών
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Θα εκτελείται προληπτικά κάθε τρίμηνο ή συχνότερα αν κριθεί
απαραίτητο από την κατάσταση του εξοπλισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον Φορέα. Για την
τακτική προληπτική συντήρηση θα ενημερώνεται εγκαίρως η αρμόδια υπηρεσία του φορέα,
τουλάχιστον μια ημέρα πριν.
 Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των ανωτέρω συσκευών, συνίσταται στα εξής:













Τηλεφωνική υποστήριξη και επίσκεψη τεχνικού στους χώρους της Π.Ε.Β.Τ.Α. της Περιφέρειας
Αττικής για τη συντήρηση των συσκευών και αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας
τους.
Οι έλεγχοι και οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό (τεχνικούς).
Συντήρηση ή αντικατάσταση κάθε υλικού ή ανταλλακτικού που απαιτείται για την ομαλή
λειτουργία των συσκευών εκτός αυτών που εξαιρούνται. Στη συντήρηση εξαιρούνται τόνερ,
τύμπανο και χαρτί.
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γνήσια, όπως υποδεικνύονται από τον
κατασκευαστή και αντίστοιχων προδιαγραφών με τα υπό αντικατάσταση ανταλλακτικά, οι
εργασίες συντήρησης πρέπει να ακολουθούν πιστά τις τεχνικές προδιαγραφές του
κατασκευαστή του εκάστου μηχανήματος.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την
άμεση διαθεσιμότητα των απαραίτητων
ανταλλακτικών για τον συντηρούμενο εξοπλισμό, ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματα
αποκατάστασης βλαβών.
Η παροχή των υπηρεσιών επισκευής-συντήρησης θα πραγματοποιείται στην υπηρεσία όπου
είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός, ενώ σε περιπτώσεις βλαβών μη επισκευάσιμων στους
χώρους της υπηρεσίας, η εκάστοτε συσκευή θα μεταφέρεται στην έδρα του Αναδόχου κατόπιν
έγκρισης από το Τμήμα Υποστήριξης και Διαχείρισης Συστημάτων Φορέα. Τα έξοδα μεταφοράς
από και προς τον τόπο εγκατάστασης του υπό επισκευή εξοπλισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο,
με προσωρινή αντικατάσταση του υπό επισκευή μηχανήματος, έως ότου αυτό επισκευαστεί. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει των προβληματικό εξοπλισμό με δικό της συμβατό
όμοιο ή μεγαλύτερων δυνατοτήτων, τον οποίο θα παραμετροποιήσει κατάλληλα μέχρι την
αποκατάσταση της βλάβης.
Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, αμοιβής
προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων κ.λ.π., που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα
για την επιδιόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος.
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Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος ο εξοπλισμός θα παραδίδεται στην κατάσταση που
βρισκόταν πριν τη βλάβη με όλες τις ρυθμίσεις/παραμετροποιήσεις.
Χρόνος ανταπόκρισης τεχνικού: μία (1) εργάσιμη ημέρα.
Χρόνος αποκατάστασης της βλάβης: δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
Μετά την αποκατάσταση της βλάβης θα συμπληρώνεται από τον τεχνικό υποστήριξης ειδικό
έντυπο στο οποίο θα περιγράφεται η βλάβη, οι ενέργειες αποκατάστασης και το όνομα αυτού
και το όνομα του υπογράφοντος υπαλλήλου της Περιφέρειας, το οποίο θα παραδίδεται στο
Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Β.Τ.Α.
Ο Ανάδοχος κάθε τρίμηνο, θα παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών και στη Διεύθυνσης
Τεχνολογικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών αναφορά με:
 Την κατάσταση εξοπλισμού
 Τον αριθμό των βλαβών που παρουσιάστηκαν
 Δείκτες χρήσης του εξοπλισμού
 Τα στατιστικά αυτών.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
4. Η Περιφέρεια υποχρεούται να αναφέρει στον Ανάδοχο κάθε εμφανιζόμενο τεχνικό πρόβλημα ή
άλλη λειτουργική ανωμαλία.
5. Η γνωστοποίηση των προβλημάτων στο helpdesk του αναδόχου θα γίνεται με τουλάχιστον
έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 Μέσω σχετικής ιστοσελίδας ή προγράμματος υποστήριξης/βλαβών του Αναδόχου.
 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 Κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης.
6. Επίσης, υποχρεούται να επιτρέπει στο προσωπικό του Αναδόχου να εισέρχεται και να
παραμένει στους χώρους της Υπηρεσίας, όποτε και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται (εντός
ωραρίου εργασίας), για τη διεκπεραίωση των εργασιών συντήρησης.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος και για το ποσό των
………………………………………… συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν μπορεί να ανταποκριθεί με συνέπεια στις από την σύμβαση και
τον νόμο υποχρεώσεις τους, η σύμβαση καταγγέλλεται μονομερώς από πλευράς Περιφέρειας
Αττικής-Π.Ε.Β.Τ.Α. με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες.
Σε περίπτωση μεταστέγασης υπηρεσιών, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση
παροχής των υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού των υπηρεσιών που
αφορά η σύμβαση και θα ενημερωθεί εγγράφως και εγκαίρως για τη νέα διεύθυνση των υπηρεσιών.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
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Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016,
ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης
μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης,
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω,
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
Σε περίπτωση που η Περιφέρεια Αττικής θέλει να μετακινήσει κάποιο μηχάνημα, θα πρέπει να
ειδοποιεί τον Ανάδοχο τουλάχιστον 2 ημέρες πριν κι εκείνος θα αναλαμβάνει τη μετακίνηση.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των υπό συντήρηση
και επισκευή μηχανημάτων, αυξάνοντας ή μειώνοντας αντιστοίχως το καταβαλλόμενο τίμημα στον
Ανάδοχο υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθέν τίμημα δε θα ξεπεράσει το αρχικώς
προϋπολογισθέν ποσό (26.040,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με αντίστοιχη τροποποίηση της
σύμβασης.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει ορισμένο ή ορισμένα από τα μηχανήματα που
εμφανίζονται στους αναφερόμενους πίνακες, με άλλα, υπό την προϋπόθεση ότι η επισκευή τους δεν
θα ξεπεράσει το ύψος της Σύμβασης.
Επίσης σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επισκευή κάποιου μηχανήματος, ο ανάδοχος θα πρέπει
να αιτηθεί την εξαίρεση του επίμαχου μηχανήματος από τη σύμβαση, αιτιολογώντας πλήρως τους
λόγους. Στην περίπτωση αυτή, τα μηχανήματα που θα εξαιρεθούν θα είναι δυνατό να
αντικατασταθούν από άλλα, ή σε διαφορετική περίπτωση θα μειωθεί ανάλογα το ύψος της
Σύμβασης.
Σε περίπτωση που εκλείψει μερικώς η ανάγκη της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας ή προκύψει
νέα ανάγκη, υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης.
Η υπηρεσία μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύμβαση, πριν από τη λήξη της χωρίς να απαιτείται
η καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο εφόσον καλύψει τις ανάγκες της από φορείς του δημοσίου
ή δωρεές.
Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι
ανωτέρας βίας.
Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του
συμβάντος ανωτέρας βίας.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση
καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός Περιφέρειας Αττικής, ή για
οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου που
αφορά την παρούσα Διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων
προμηθειών-υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού που θα διαθέσουν στα πλαίσια της σύμβασης με τα
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εξής πεδία: όνομα, επώνυμο, επιστημονική κατάρτιση, το αντικείμενο τους στην σύμβαση,
προηγούμενη εμπειρία, στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης
αποχωρήσει ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον
αντικαταστήσει άμεσα με άλλον, ισοδύναμων προσόντων και εμπειρίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με πρακτικό που συντάσσεται και
υπογράφεται από τις αρμόδιες Τριμελείς Επιτροπές παραλαβής προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών της Π.Ε.Β.Τ.Α., των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας
και του 1ου και 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας αντίστοιχα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η πραγματοποίηση της παροχής θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
παρούσας διακήρυξης.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνεται ανά τρίμηνο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από τις
αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής, μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. Ζ’ του Ν.
4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/09-05-2013), και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης
των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν:





0,07 % επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων.
Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.
0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
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Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013, η οποία είναι 8% επί της καθαρής αξίας (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και δεν
αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.
Ο ΦΠΑ (24%) βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη θα βαρύνει κατά …………………………..€ τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και
ειδικότερα τον Ε.Φ.02072 και ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού».
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής
αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.
Βορείου Τομέα Αθηνών:
α) στην περίπτωση που δεν προσήλθε μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε
με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 204 του Ν. 4412/2016.
3. Ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων.
Εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, έπειτα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου, 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.
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό …………
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………………., ισχύος μέχρι ………………, της
τράπεζας………………………..
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε τυχόν διαφορά
που θα προκύψει μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά στην
εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα
εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή
στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική
διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών
καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σύμβαση αυτή έγινε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, και αφού διαβιβάστηκε στους
συμβαλλόμενους υπογράφηκε και από τους δύο.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
α/α Είδος

Αρ.
απογρ.

s/n

Μάρκαμοντέλο

Δ/νση

Τμήμα

1

101_31

VNCD00719

HP P1006

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

Δ/ΝΣΗΣ

74_75

O554663

LEXMARK W840

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

70156PLM18H6Z

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

5200078233
05-55735

LEXMARK
MX410de
LANIER LD118d
SHARP AR-163
KYOCERA MITA
KM4035
CANON_IR2530i
LEXMARK W840

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΑΕ_Α΄

74_74

05-55738

LEXMARK W840

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΑΕ_Β΄

74_76

05_54827

LEXMARK W840

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

74_93

8HCFC002241

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

01_51

62118P7

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

74_90

VNH4211230

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
FAX

74_87

05-55248

PANASONIC KXMB771
LEXMARK
E352dn
HP
LASERJETPRO
400
LEXMARK W840

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

74_98

Z6RWB8KC7B00VBV

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
SCANNER
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

74_73

05-55170

SAMSUNG
SF760P
LEXMARK W840

ΧΟΡ.
ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΟΡ.
ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΟΡ.
ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3_19

3KK014372
LPKA610252

EPSON D5-780N
CANON
LBP
2900

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

29469

RNV53031

CANON_IR2530i

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε.Β.Τ.Α.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

74-101
74-94
74-99

J9246200184
25525884
AGL3001809

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
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20

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4

70156PLM18H6Y

LEXMARK
MX410de

21

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3

50_4

CNFD640312

HP 1010

10930

70156PLM18H7B

62_3

05-55232

LEXMARK/
MX410de
LEXMARK W840

110_34

05-54893

LEXMARK W840

25

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

110_32

A143WY1182734

26

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

29801

5200078534

KONICA
MINOLTA
423
SeriesPSL
CANON IR2530i

27

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

110_33

CNHX234356

HP 4200N

28

FAX

110_45

9E08BAHQ214992H

SAMSUNG FAX

29

103_85

05-55736

LEXMARK W840

103_84

05-55816

LEXMARK W840

103_86

05-55213

LEXMARK W840

32

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

103_107

DGJ00621

CANON iR3225N

33

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

103_109

DFK27014

CANON iR3225N

34

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4
FAX

74_78

CNHX116218

103_81

CNHX211027

HP
Laserjet
4200n
HP
Laserjet
4200n
CANON Fax-L140

110_47

70156PLM18H9W

86_20

05-54858

LEXMARK
MX410de
LEXMARK W840

39

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
SCANNER

40

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

WNN31642

CANON PIXMA
MG5650
CANON IR4535i

41

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

42

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4

70156PLM18H79

LEXMARK
410de

43

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

WNN93852

CANON IR4535i

44

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

WNN93858

CANON IR4535i

22
23
24

30
31

35
36
37
38

DEM24224

86_22

CANON 2520i
MX

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α
ΥΓ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓ.
&
ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΥΓ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓ.
&
ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΥΓ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓ.
&
ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΥΓ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓ.
&
ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΥΓ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓ.
&
ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜ.
ΠΑΡΑΚ.
ΔΑΠΑΝΩΝ
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3
FAX

43_3

05-55258

LEXMARK W840

43_23

DEM25858

47

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3

94_12

05-56141

CANON ISENSYS
L-140
LEXMARK W840

48

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

217000123998

CANON iR3225N

49

FAX

3_24

Z2TWBFBBA08005L

SAMSUNG SF650

50

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

3_21

406336990CC8L

LEXMARK
MS811

51

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

94_162

A0ED943600

KONIKA
MINOLTA

52

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

94_158

CNHX361619

HP 4200N

53

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

94_46

CNHX116278

HP 4200N

54

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

29474

RNV53083

CANON 2530i

55

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

94_11

CNHX234365

HP 4200N

56

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

CNHX354330

HP 4200N

57

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

94_40

CNHX361739

HP 4200N

58

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3

94_27

05-54726

LEXMARK W840

59

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

94_4

CNHX154098

HP 4200N

60

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A3

93_188

05-55208

LEXMARK W840

61

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

94_184

PWB7307878

OLIVETTI

62

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
LASER A4

PHCL217718

HP M404dn

63

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4

70156PLM18H6K

LEXMARK
MX410de

64

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOT
MATRIX

RHS-581-69354

COMPUPRINT SP
40 PLUS

65

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOT
MATRIX

RHS-581-69311

COMPUPRINT SP
40 PLUS

46

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜ.
ΠΑΡΑΚ.
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
&

ΤΕΧΝΙΚΟ

&

ΤΕΧΝΙΚΟ

&

ΤΕΧΝΙΚΟ

&

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&
&

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

&

ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦ.

&
&

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

&

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

&

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
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66

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOT
MATRIX

RHS-581-113970

COMPUPRINT SP
40 PLUS

67

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOT
MATRIX

RHS-581-69339

COMPUPRINT SP
40 PLUS

68

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ZCS-R43-44315

COMPUPRINT
4/43

94_03

Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.Β.Τ.Α.

&

ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦ

&

ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦ

&

ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦ

Β. 1ο Κ.Ε.ΣΥ. Β΄ΑΘΗΝΑΣ
Α/Α ΤΥΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
2
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ

SERIAL
(S/N)

NUMBER ΤΜΗΜΑ

3

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

CANON IR3255N

4

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

CANON IR2230

5

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

SAMSUNG ML 1675

6

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

7

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

SAMSUNG
ML- Z6H6B8GD1B00ENJ
2955DW
SAMSUNG ML-1675
Z6ENBKFB906439E

8

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

9
10
11

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Α4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

12
13

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
FAX

CANON RICOH IR2230
NASHOVATEC DSM627

Z6ENBKBB7OOO29D

SAMSUNG
XPRESS
M2675F
RICOH H320-27
LEXMARK MX410de
HP
LASERJETPROM402
due
HP LASERJETP1005
CANON L100

PHC6P28582
VNC3427256

ΑΡΧΕΙΟ
3ος
ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
5ος
ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
5ος
ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
5ος
ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
3ου ΟΡΟΦΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
3ου ΟΡΟΦΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΩΜΑΤΙΟ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΩΜΑΤΙΟ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γ. 2ο Κ.Ε.ΣΥ. Β΄ΑΘΗΝΑΣ
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

1
2

SAMSUNG CLP-315
OKI 8W LITE

SERIAL
NUMBER
(S/N)
1434BAZS900180H
06AA4014891K

HP LASERJET 4250

CNHXC48872

4

COLOR LASER PRINTER (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4)
BLACK AND WHITE LASER PRINTER
(ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4)
BLACK AND WHITE LASER PRINTER
(ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4)
COLOR LASER PRINTER (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4)

5

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

3

OKI
N22500B AK96002611
B412dn
KYOCERA ΚΜ 4035
ΑJL3022067
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6
7

INKJET PRINTER
INKJET PRINTER

LEXMARK 1180
29028353757
HP
PHOTOSMART PRB-0721
4250

Δ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
Α/Α ΤΥΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
2
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
3

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

4

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

5
6

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

7
8
9
10
11

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
FAX
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

12
13

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

14

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

15

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

16

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

17

SCANNER

ΜΟΝΤΕΛΟ
HP LASERJET 1012
LEXMARK
MS310dn
RICOH AFICIO 2027
HP
LASERJET
P2055dn
LEXMARK E260d
HP
LASERJET
P2055dn
LEXMARK E360d
SAMSUNG SF-650
LEXMARK W840
KYOCERA PF-470
LEXMARK
MS310dn
HP LASERJET 103
HP OFFICEJET PRO
8710
HP DESKJET INK
ADVANTAGE 3835
HP OFFICEJET PRO
8620
HP DESKJET INK
ADVANTAGE 1515
FUJITSU SD-1130

SERIAL
NUMBER ΤΜΗΜΑ
(S/N)
CNFD103285
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
451431LM08TDK
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
J0938111766
CNCGB42405
72LNWVH
CNCJF30944

ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝMYSCHOOL-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΔΕΙΕΣ

72N6P4X
Z2TWBFB2906966K
05-55250
Q7A0118628
451420LM04VD7

ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

CNB3M6L5N0
CN66CET1CM

ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

CN7CH4Q343

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

CN5C5FK2D1

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

CN4BA1PGD4

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

AAJJ026074

Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
Α/Α ΤΥΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
2
FAX
3
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
4
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ
LEXMARK 360dn
BROTHER FAX-2920
LEXMARK E120
LEXMARK C2425

SERIAL
NUMPER
(S/N)
E140640
E63404F8N594867
995D419
180051-21

5
6

FAX
FAX

RICOH FAX 1140L
RICOH FAX 1140L

A5488824391
A5479620566

7
8
9
10

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP LASERJET P1102
HP LASERJET 2024d
HP LASERJET P1009
HP DESKJET F2480

VNC3K67449
CNHW630G03
VNF5805433
CN9AT174BC

TMHMA
Δ/ΝΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ(VBI)
Δ/ΝΤΗΣ
(VBI/NEO)
FAX Δ/ΝΣΗΣ
FAX
Α΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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11
12

(INKJET)
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

13
14
15
16
17

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

18
19
20
21
22
23
24

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

25
26
27
28

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

29

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

30

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

31

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

32
33

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

34

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

35
36
37

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
SCANNER
SCANNER

KONICA
MINOLTA
bizhub 282
RICOH AFICIO MP3010
M1074201404
LEXMARK X3330
22195350267
LEXMARK X3331
22195350309

38
39

SCANNER
SCANNER

EPSON L355
HP OFFICEJET 7612

40

SCANNER

HP
DESKJET
INK CN67C3N6RV
ADVANTAGE 3636

HP LASERJET P2015
LEXMARK E120

CNBW7CVINZ
SN995D5GY

VNC3503104
08HBB8GHBB03M8J

Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Δ΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

HP LASERJET P1102
LEXMARK W840
LEXMARK E460dn
HP LASERJET P1102
SAMSUNG
Xpress
M2026
HP LASERJET P1018
HP LASERJET P1018
HP LASERJET P1006
LEXMARK E120
LEXMARK E120
HP LASERJET P1102
HP COLOR LASER MFP
179fnw
LEXMARK E240
LEXMARK E120
LEXMARK W840
HP LASERJET 103 107
108
KYOCERA
ECOSYS
P5021cdn
XEROX WORKCENTER
5638
XEROX WORKCENTER
5638
RICOH AFICIO MP1600
KYOCERA KM-4035

VNC3549085
05-5518

VNC4N38871
CNC1932505
VNC6T12563
995D3YH
995D4XB
VNF8G80541
CND3M940QS

Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

PN2850ES0933
995D5H8
05-55497
CNB3M3XVX4

0015249

Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δ’
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

0016672

Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

L6887160885
AJL3039611

Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ε΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ε΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ
Ε΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

IS13252

S43K030615
CN77S4ROWB
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης
κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 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: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 5002
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
- Τηλέφωνο: 2132100656
- Ηλ. ταχυδρομείο: doikbt@patt.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.patt.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
1ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.
CPV: - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [5002]: 50310000-1
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: Υπηρεσίες
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- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
1
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του)
μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
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 αρμόδιοιi :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση:
[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
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;
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
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο
131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
4. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
5. δωροδοκίαix,x·
6. απάτηxi·
7. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxii·
8. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiii·
9. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι
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(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxx:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωμή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης;
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- 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:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
αναφερθούν
αναφερθούν
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
λεπτομερείς
λεπτομερείς
ασφάλισης που οφείλει
πληροφορίες
πληροφορίες
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
[……]
[……]
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων): xxiii
αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
[] Ναι [] Όχι
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxiv;
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
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας
και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε
συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fb75bcc1c45f9e1a2a61384 στις 20/11/20 11:46
65

ΑΔΑ: Ω8ΤΝ7Λ7-Φ9Ι

20PROC007685770 2020-11-20
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που

[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
Απάντηση:
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
εγκατάστασήςxxxii; του:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
φορέας:
εγκατάστασής του
[ …] [] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον
εργασιών:[……][…]νόμισμα
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
έτος: [……] κύκλος
στα έγγραφα της σύμβασης :
εργασιών:[……][…]νόμισμα
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
σύμβασης είναι ο εξής xxxiii:
[……],[……][…]νόμισμα
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για
τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξήςxxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]

(προσδιορισμός της απαιτούμενης
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η
αντίστοιχη αξία)
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της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των
απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(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:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
έργων:
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxvii, ο οικονομικός φορέας έχει
σύμβασης που αναφέρονται στην
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
διακήρυξη):
που έχει προσδιοριστεί:
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
υπηρεσιών:
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
σύμβασης που αναφέρονται στην
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει διακήρυξη):
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
[…...........]
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
Περιγρα ποσά
ημερομη παραλήπτ
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
φή
νίες
ες
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους παραλήπτες δημόσιους ή
ιδιωτικούςxxxix:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
[……..........................]
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων
[……]
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
[……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
[....……]
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
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προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για
την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τμήμα
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή
το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται
να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του
αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο
τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά
[] Ναι [] Όχιxliv
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για
εγγράφων): [……][……][……]xlv
το καθένα:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvi, 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
δωρεάνxlvii.
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.

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.
iii

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
iv

v

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

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

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄
xi

αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη
νομοθεσία).
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xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)
xiv

“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
xvi

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
xxiii
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λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxii

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.
xxxiii

xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxix

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xl

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xli
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Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
xlii

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.
xliii

xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii 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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