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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα              Αθήνα 29/12/2011 

Τηλέφωνο: 210-9282157  

Φαξ : 210-9248942 Αρ. Πρ.: 17882 
E-mail: kolovou@idika.gr  

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Π.Π. 2011. 
    

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
MΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ  

Απόφαση αριθμ. 

CPV 

: 

: 

Π1/3701/31.10.2011 

4250000-1 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(4) ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑ 

     

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σ.Π.  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 1/2/2012  
   Η Μ Ε Ρ Α : Τετάρτη  
   Ω Ρ Α : 12:00 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :  
 115.000 € πλέον Φ.Π.Α 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  
ΓΡΑΦΕΙΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

 Λαγουμιτζή 40 & Λεωφ. Συγγρού- 
3ος όροφος-Α Θ Η Ν Α 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
«Ανοικτού  διαγωνισμού, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά και με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την 

προμήθεια – εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων απόλυτου  ακρι-

βείας  ελέγχου του περιβάλλοντος » 
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O Διευθύνων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ  έχοντας υπόψη : 

1. τις διατάξεις του Ν.3607/2007 
2. τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (ΦΕΚ 1990/Β/23-

12-2010)  
3. Το Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

150/Α/10.7.2007. 

4. Τον Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμά-

των» 

5. τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τη οδηγία 89/665 ΕΟΚ & την οδηγία 92/13/ΕΟΚ 

όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/66/ΕΚ» 

6. την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αρ. 

Π1/3701/31.10.2011 με την οποία η ως άνω προμήθεια εντάχθηκε στο ΕΠΠ έτους 

2011 στους ανοικτούς διαγωνισμούς με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά και με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

7. την υπ. αρ. 550 απόφαση του ΔΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ που λήφθηκε στη συνεδρίαση αρ. 

83/28.12.2011 με την οποία εγκρίθηκε  η υλοποίηση του ως άνω διαγωνισμού. 

8. Τις ανάγκες της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ  Ε Ι 
Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά και με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με σφραγισμένες 

προσφορές, που θα γίνει στις 1 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12
οο

, από την 

Επιτροπή  Προμηθειών, που συνεδριάζει δημόσια στα γραφεία  της  Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Λαγου-

μιτζή 40 & Λεωφ.  Συγγρού 3ος όροφος,  για  την  προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων 
(4) κλιματιστικών μονάδων απόλυτου  ακριβείας  ελέγχου του περιβάλλοντος όπως αυτές 

περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας Διακήρυξης και το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ειδικότερα η Διακήρυξη αφορά: 

1. Προμήθεια Υλικού: 

Τέσσερις κλιματιστικές μονάδες απολύτου ακριβείας και ελέγχου περιβάλλοντος 
χώρων Η/Υ, αυτόνομες, απευθείας εκτόνωσης, με απομακρυσμένο αερόψυκτο 
συμπυκνωτή, ολικής ψυκτικής ισχύς εκάστης 60kW, σε συνθήκες χώρου 24°C / 
50%, στάθμης θορύβου < 63 db(A), με έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα προς τα άνω 
(upflow) και με σύστημα plenum, ή αεραγωγών στην έξοδο του αέρα. 

2. Υπηρεσίες συντήρησης για διάστημα επτά (7) ετών με μονομερές δικαίωμα της 

Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για παράταση για πέντε (5) ακόμη έτη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή  Προμηθειών, που συνεδριάζει δημόσια 

στα γραφεία  της  Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Λαγουμιτζή 40 & Λεωφ.  Συγγρού 3ος όροφος. 

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασ-

φάλισης Α.Ε. 

Λαγουμιτζή 40 & Λεωφ. Συγγρού 

1
ος

  όροφος 

1/2/2012 Τετάρτη  12:00 
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Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε. (Λαγουμιτζή 40 & Λ.Συγγρού – 3ος όροφος) έως την παραπάνω ημερομηνία και ώρα  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Β΄. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο (ΕΟΧ) ή  

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώ-

θηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπ-

τεται από την Σ.Δ.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την 

Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 

μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 

συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 

του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

τα οποία: 

α. πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 1.4 Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής  

β. δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις της επόμενης παρ. 2. της παρούσας  

2. Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.4 Δικαιολογητικά Συμμε-
τοχής 

• Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών 

ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

• Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υ-

πηρεσιών του δημόσιου τομέα 

• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρ-

θρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους 

κατωτέρω λόγους: 

� συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 πα-

ράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

� δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμ-

βουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

� απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστα-

σία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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� νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

� για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογ-

ραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

• Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότε-

ρα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

3.1-«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
3.2-«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
3.3-«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 
3.4-«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ &    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»     
3.5 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
3.6 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄ 

 3.7 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ΄ 
3.8  «ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ»  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η΄ 

4. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εντός δέκα (10) ημερών 

από της δημοσιεύσεως της παρούσας συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με 

τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέ-

ρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας 

δεν εξετάζονται. 

5.   Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

 

 

 

ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ 
                ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κλιματιστικές μονάδες απολύτου ακριβείας και ελέγ-

χου περιβάλλοντος χώρων Η/Υ, αυτόνομες, απευθεί-

ας εκτόνωσης, με απομακρυσμένο αερόψυκτο συμ-

πυκνωτή, ολικής ψυκτικής ισχύς εκάστης 60kW, σε 

συνθήκες χώρου 24°C / 50%, στάθμης θορύβου < 63 

db(A), με έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα προς τα 

άνω (upflow) και με σύστημα plenum, ή αεραγωγών 

στην έξοδο του αέρα.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  CPV 

 

42500000-1 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Τέσσερις (4) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ  

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 115.000,00  € πλέον ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Το οικονομικό έτος 2011 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 
Σε 90 ημερολογιακές  ημέρες, σε πλήρη εγκατάστα-
ση και λειτουργία, από την υπογραφή της σύμβα-
σης. 
 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εγκαταστάσεις ΗΔΙΚΑ Α.Ε. - Λ. Συγγρού 101  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1  Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμε-

νους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας στην Ελληνική  

γλώσσα  μέσα σε σφραγισμένο  φάκελο  σε δυο αντίγραφα (1 πρωτότυπο 

+1αντίγραφο). 

1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες , προσμετρούμενες από την επομένη 

της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. 

 Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.3 Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1-   Η λέξη   ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
1.3.2-   Ο πλήρης τίτλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
1.3.3-   Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 
1.3.4-   Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 
1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα 

1.4  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 

τους τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να 

συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής», συμπληρωμένους τους 

παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας 

υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολο-

γητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι το 

αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει 

τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 

κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής» στο οποίο περι-

λαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.  • Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας.  
ΝΑΙ   

2.  
Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής η οποία θα φέρει ταυτόσημη 
ημερομηνία με την ημερομηνία υποβολής της προσ-
φοράς και της θεώρησης του γνησίου) στις οποίες θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις 

οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

Α: 

1. Δεν συντρέχουν μέχρι και την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του 

από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 

60/2007. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2. Δεν τελεί μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργα-

σιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασ-

μό, συνδιαλλαγή (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσι-

κών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον 

του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, 

συνδιαλλαγής (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / 

νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικα-

σία). 

3. Είναι ενήμερος μέχρι και την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής 

εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοι-

νωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώ-

σεις. 

4. Είναι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσ-

φοράς εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγ-

ράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγ-

ραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 

εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 

σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από 

τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επι-

μέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. Β.3. της παρούσας 

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι μέχρι 

και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο Συνεται-

ρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψη-

φίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και 

Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, 

εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, ε-

φόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου 

νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει 

ότι:  

� Δεν έχουν καταδικασθεί μέχρι και την ημέρα υποβο-

λής της προσφοράς με αμετάκλητη δικαστική απόφα-

ση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 

του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρ-

θρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή 

ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμ-

βουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 πα-

ράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 

της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονο-

μικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότη-

τες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 

για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστω-

τικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες 

� Δεν έχουν καταδικασθεί μέχρι και την ημέρα υποβο-

λής της προσφοράς με αμετάκλητη απόφαση για κά-

ποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 

1. Δεν έχει κηρυχθεί μέχρι και την ημέρα υποβο-

λής της προσφοράς έκπτωτος από σύμβαση προμηθε-

ιών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

2. Δεν έχει τιμωρηθεί μέχρι και την ημέρα υπο-

βολής της προσφοράς με αποκλεισμό από τους διαγω-

νισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου το-

μέα. 

Γ: 

1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε 

γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους 

της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης 

για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 

Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής 

του διαγωνισμού. 

3.  
Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητι-

κά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το 

ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμε-

ρα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό 

ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του 

νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξου-

σιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το κατασ-

τατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και 

υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογρά-

φει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αν-

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

τίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητι-

κής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 

λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υπο-

βολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι 

σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικη-

τικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατι-

κού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστη-

μένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοπο-

ιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να 

καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δη-

μόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει 

επιπλέον να καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα 

τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπ-

τωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδα-

πό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει 

η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:  

- στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

- στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας όπου: 

- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

- να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη 

δυνατή  σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέ-

λος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσ-

φοράς,  

- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντο-

νισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας (leader), 

- να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ο-

λόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου 

- να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία 

επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένω-

σης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετο-

χή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένω-

σης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Ανα-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

θέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυ-

νη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαι-

ογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 

στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητι-
κών Συμμετοχής». 

1.5 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να 

καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει 

στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω 

πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις 

ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογη-

τικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το 

αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει 

τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 

κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περι-

λαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. • Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προ-

κύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασ-

τεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελμα-

τικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήμα-

τα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για 

τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 

1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προ-

σαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημε-

ρομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανά-

δοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβο-

λής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισ-

μού. 

3. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανά-

δοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατα-

κύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανά-

δοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστο-

ποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύ-

ρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανά-

δοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδο-

θεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοι-

νοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογη-

τικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανά-

δοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υ-

ποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Δια-

γωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανά-

δοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατα-

κύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. • Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 

το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφο-

ράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίη-

σης. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9. • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, (με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής) στην οποία ο υποψήφιος Ανάδο-

χος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισ-

φορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10. • Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασ-

φάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υ-

πεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσ-

κλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11. • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβο-

λής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισ-

μού. 

ΝΑΙ   

12. • Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 
1
   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογ-

ράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται 

στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει κατα-

δικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγ-

γελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλασ-

τογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεο-

κοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομο-

θεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το α-

πόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

ΝΑΙ   

                                                 
1
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω 

Αντιπροσώπου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύ-

ρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Δι-

αγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώ-

χευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινο-

ποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητι-

κών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή α-

νάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκ-

δοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιο-

λογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγ-

καστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβ-

λέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Δι-

αγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητι-

κό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλη-

σης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλ-

λαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποί-

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8.  • Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πισ-

τοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 

το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφο-

ράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποί-

ησης 

ΝΑΙ   

9.  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής) ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρ-

μόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 

υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλω-

ση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητι-

κής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελμα-

τικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος 

θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασ-

φάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφο-

ρές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  • Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίη-

σης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προ-

κύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υπο-

βολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγω-

νισμού. 

ΝΑΙ   

12.  • Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 
2
   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 

                                                 
2
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπο-

υ. 
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υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυ-

νη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαι-

ογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 

στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. • Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προ-

κύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. 

και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου 

νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστη-

ριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωρο-

δοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 

(ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσ-

κλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2. • Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγ-

γράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδο-

χος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέ-

πει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσ-

κλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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5. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιη-

τικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγω-

νισμού. 

ΝΑΙ   

6. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική δια-

χείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίη-

σης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κα-

τακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσ-

κλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10. • Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οι-

κείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγ-

γραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και 

ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11. • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, (με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής) στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργα-

νισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψή-

φιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το α-

πασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   
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12. • Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφά-

λισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυ-

νη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οπο-

ία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμε-

ρος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 

μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υ-

ποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγω-

νισμού. 

ΝΑΙ   

13. • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14. • Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκεί-

νον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύ-

ρωσης. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογ-

ράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται 

στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 
 
 

Οι Συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. • Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προ-

κύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχο-

υν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογ-

ραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερο-

μηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικα-

ιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2. • Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγ-

γράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδο-

χος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

καταστατικού). 

3. • Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  
ΝΑΙ   

4. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέ-

πει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσ-

κλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιη-

τικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγω-

νισμού. 

ΝΑΙ   

7. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική δια-

χείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίη-

σης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κα-

τακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-
ΝΑΙ   



 

Κα/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ  

          21

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

χος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσ-

κλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

11. • Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστο-

ποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή 

του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοι-

νοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12. • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, (με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής) στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργα-

νισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψή-

φιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το α-

πασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13. • Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφά-

λισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυ-

νη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οπο-

ία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμε-

ρος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 

μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υπο-

βολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισ-

μού. 

ΝΑΙ   

14. • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερο-

μηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικα-

ιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

NAI   

15. • Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκεί-

νον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύ-

ρωσης.  

ΝΑΙ 
3
   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογ-

ράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται 

στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

                                                 
3
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώ-

που που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισο-

δυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δι-

καστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέ-

λευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει 

ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού 

αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστη-

ριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωρο-

δοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 

(ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποί-

ησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2. • Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγ-

γράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδο-

χος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υπο-

βολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισ-

μού. 

ΝΑΙ   

4. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή α-

νάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώ-

ρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της πρόσ-

κλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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5. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κα-

τάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσ-

κλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική δια-

χείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκα-

ιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογη-

τικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποι-

ητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγω-

νισμού. 

ΝΑΙ   

8. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9. • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ-

χής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδο-

χος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσ-

κλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10. • Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστο-

ποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή 

του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοι-

νοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   
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11. • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (με θεώρηση γνη-
σίου υπογραφής) ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφι-

ου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυ-

νη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμ-

βολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 

στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Ανα-

δόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφεί-

λει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από 

αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφά-

λισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυ-

νη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οπο-

ία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμε-

ρος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 

μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υπο-

βολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισ-

μού. 

ΝΑΙ   

13. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14. 
• Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκεί-

νον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύ-

ρωσης.  

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυ-

νη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαι-

ογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 

στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι Ενώσεις - Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. • Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 

κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανά-

λογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνε-

ταιρισμός). 

ΝΑΙ   

Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 
Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 
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1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.  

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλ-

ληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε 

από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοι-

νοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπρα-

ξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρω-

θούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσ-

ταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυ-

νατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι 

τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά ο-

φείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε 

κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Α-

ναθέτουσα Αρχή. 

 

1.6  Σε ιδιαίτερο επίσης φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο  φάκελος αυτός 

θα περιέχει τα εξής: 

α) Την τεχνική προσφορά που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές  προδιαγρα-

φές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της Διακήρυξης . Ο φάκελος θα φέ-

ρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

β) Τα εγχειρίδια και τα άλλα στοιχεία που θα συνοδεύουν την προσφορά. Σε περίπ-

τωση που αυτά δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο, τότε θα συσκευαστούν χωριστά και θα συνοδεύουν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Θα ακολουθούν οι 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Τα κατατιθέμενα prospectus θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευ-
αστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγ-
ραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κα-
τασκευαστικού οίκου. 

γ) Όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις του  προσφερόμενου ε-

ξοπλισμού (ή συγκεκριμένων μερών του) σε χώρο, σε απαιτούμενη υποδομή, σε 

παροχή και ποιότητα ρεύματος κτλ., ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εγκατάσ-

ταση και να διασφαλίζεται η λειτουργία του. 

δ)  Στοιχεία που θ΄ αναφέρονται στην δραστηριότητα του Προμηθευτή με κατάλογο 

επιχειρήσεων ή δημοσίων υπηρεσιών (με τηλέφωνα υπευθύνων, αν είναι δυνα-

τόν) στις οποίες έχει διατεθεί  από τον Προμηθευτή  παρόμοιος με τον υπό προ-
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μήθεια εξοπλισμό. Σε περίπτωση «ένωσης προμηθευτών» τα στοιχεία αυτά θα 

υποβληθούν από καθένα από τα μέλη της ένωσης. 

ε)  Πίνακες οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές σύμφωνα με το υπόδειγμα του πα-
ραρτήματος ΣΤ’ και σε απόλυτη συμφωνία με την οικονομική προσφορά (Ση-
μειώνεται ότι η απουσία του ως άνω πίνακα συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς).   

1.6 Σε ιδιαίτερο επίσης φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

οποίος θα περιέχει τα εξής: 

 α) Την τεχνική προσφορά που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές  προδιαγρα-

φές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της Διακήρυξης. Ο φάκελος θα φέ-

ρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

β) Τα εγχειρίδια και τα άλλα στοιχεία που θα συνοδεύουν την προσφορά. Σε περίπ-

τωση που αυτά δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο, τότε θα συσκευαστούν χωριστά και θα συνοδεύουν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Θα ακολουθούν οι 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Τα κατατιθέμενα prospectus θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευ-
αστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγ-
ραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κα-
τασκευαστικού οίκου. 

γ) Όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις του  προσφερόμενου ε-

ξοπλισμού (ή συγκεκριμένων μερών του) σε χώρο, σε απαιτούμενη υποδομή, σε 

παροχή και ποιότητα ρεύματος κτλ., ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εγκατάσ-

ταση και να διασφαλίζεται η λειτουργία του. 

δ) Στοιχεία που θ΄ αναφέρονται στην δραστηριότητα του Προμηθευτή με κατάλογο 

επιχειρήσεων ή δημοσίων υπηρεσιών (με τηλέφωνα υπευθύνων, αν είναι δυνα-

τόν) στις οποίες έχει διατεθεί  από τον Προμηθευτή  παρόμοιος με τον υπό προ-

μήθεια εξοπλισμό. Σε περίπτωση «ένωσης προμηθευτών» τα στοιχεία αυτά θα 

υποβληθούν από καθένα από τα μέλη της ένωσης. 

ε) Πίνακες οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές σύμφωνα με το υπόδειγμα του πα-
ραρτήματος ΣΤ’ και σε απόλυτη συμφωνία με την οικονομική προσφορά (Ση-
μειώνεται ότι η απουσία του ως άνω πίνακα συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς).   

1.7 Σε ιδιαίτερο επίσης φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

οποίος θα περιέχει τα εξής: 

 α) Την οικονομική προσφορά που θα συνταχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται 

στην Διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄). Οι προσφορές θα πρέπει ν’  αναγράφουν τις 

τιμές ανά είδος και συνολικά. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφε-

ται αριθμητικά και ολογράφως. Επισημαίνεται ότι η γενική συνολική τιμή της 

προσφοράς δεν θα υπερβαίνει τα όρια της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
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 β) Οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη οικονομική πληροφορία που κρίνεται ουσιώδης. 

 1.7.1 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμε-

νους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημε-

ιώνει έπ’ αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αν-

τίθετη περίπτωση οι συνδιαγωνιζόμενοι θα δύνανται να  λαμβάνουν γνώση αυ-

τών των πληροφοριών . Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 

αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

1.8 Η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη . 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας α-

ποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για ε-

πιστροφή, ως εκπρόθεσμες και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό 
Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. 
 

α) Σε πρώτη φάση αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των 

δικαιολογητικών μονογράφονται δε και σφραγίζονται (ή γίνεται διάτρηση) σε όλα τα 

δικαιολογητικά  κατά φύλλο. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών δεν αποσφραγί-

ζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Προμηθειών και 

φυλάσσονται προκειμένου να αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της πρώτης 

φάσης. Ειδικά οι οικονομικές προσφορές τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο, ο 

οποίος επίσης σφραγίζεται και μονογράφεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρακάτω παράγραφο 1.7.γ. Ελέγχονται τα 

δικαιολογητικά των συμμετεχουσών εταιρειών και η Επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. 

σχετικά με την πληρότητα ή μη των φακέλων των δικαιολογητικών. Η απόφαση του 

Δ.Σ. ως προς την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών κοινοποιεί-

ται στις ενδιαφερόμενες εταιρείες.  Για όσες από τις συμμετέχουσες εταιρείες δεν 

κριθούν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά δεν θα αποσφραγιστούν η αντίστοιχη 

τεχνική και οικονομική προσφορά.  

β) Σε δεύτερη φάση η Επιτροπή Προμηθειών ορίζει με επιστολή της -που θα αποστείλει 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν στους ενδιαφερόμενους- την ημερομηνία αποσ-

φράγισης των τεχνικών προσφορών. Η αποσφράγιση γίνεται παρουσία εκπροσώπων 

των συμμετεχουσών εταιρειών που θα φέρουν σχετική γι’ αυτό εξουσιοδότηση. Μο-

νογράφονται και σφραγίζονται (ή γίνεται διάτρηση) από την Επιτροπή Προμηθειών οι 

πρωτότυπες τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Η Επιτροπή επίσης καθορίζει και ημε-
ρομηνία για αντιπαραβολή των στοιχείων των φακέλλων από τις ενδιαφερόμενες 
εταιρείες. Στη συνέχεια η αρμόδια για την τεχνική αξιολόγηση Επιτροπή προβαίνει σε 

μελέτη και βαθμολόγηση όσων λύσεων κρίνονται αποδεκτές καθώς και σε εισήγηση 

αποκλεισμού όσων λύσεων δεν κρίνονται αποδεκτές. Η απόφαση του Δ.Σ. ως προς 

την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των τεχνικών προσφορών και της βαθμολογίας 

κοινοποιείται στις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Για όσες από τις προτεινόμενες τεχνικές 

λύσεις δεν κριθούν αποδεκτές δεν θα ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη οικονομική προσ-

φορά. 
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γ) Σε τρίτη φάση η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών ορίζει με επιστολή της- που θα αποστείλει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 

πριν στους ενδιαφερόμενους -την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών. H αποσφράγιση γίνεται σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής και οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν παρά 
μόνον για τον αριθμό των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και για τυχόν θέμα-
τα αποκλεισμού.  

 Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

 Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και 

σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο 

ή γίνεται διάτρηση αυτών. 

δ) Διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό θα 

συμμετάσχουν οι διαγωνιζόμενοι που δεν έχουν αποκλειστεί κατά την αξιολόγηση 

των τεχνικών προσφορών. Οι λεπτομέρειες και οι όροι περιγράφονται στο Παράρτημα 

Η Όροι Πλειστηριασμού  

ε) Μετά το πέρας και της διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού η αρμόδια 

Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά την αύ-

ξουσα τιμή του λόγου Κ/Β όπου  

Β: η βαθμολογία των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς &  

Κ: το κόστος της προμήθειας 

 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη είναι η προσφορά που παρουσιάζει το 

μικρότερο λόγο Κ/Β 

1.8.1.Μετά τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης, η Επιτροπή Προμηθειών στέλνει 

έγγραφη ειδοποίηση στον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει κατα-

κύρωση ορίζοντας προθεσμία 20 ημερών για την προσκόμιση των ελλειπόντων δι-

καιολογητικών σε κλειστό φάκελο. Το πρακτικό με την τελική εισήγηση της Επιτρο-
πής συντάσσεται μετά την προσκόμιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύ-
ρωσης. 

 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη 
συνοδευόμενες από το ζητούμενο ποσό εγγύησης ή μη σύμφωνες με τους όρους 
της Διακήρυξης , απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

1.9 Επισημαίνεται ότι: 

1.9.1 O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση του προσφερόμενου  

εξοπλισμού  σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.  

1.9.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.9.3 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

1.9.4 Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Προμηθειών, είτε 

ενώπιόν του είτε  ύστερα από έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μετά από σχετική γνωμο-

δότηση της Επιτροπής Προμηθειών. 

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του ζητούμενου εξοπλισμού . 
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1.10 « Διενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 

Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικών 

προσφορών και οικονομικών προσφορών), η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό θα 

διενεργήσει ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές 

δεν έχουν απορριφθεί μέχρι και την οικονομική αξιολόγησή τους. Η διεξαγωγή του 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα πραγματοποιηθεί με τους όρους και τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ της Διακήρυξης. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα 

διεξαχθεί μόνον εφόσον ο αριθμός των αποδεκτών προσφορών μετά την πλήρη αξιολόγη-

σή τους είναι τουλάχιστον δύο (2). Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού θα παρακολουθηθεί 

από την Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού (ή από άλλο προς το σκοπό αυτό 

συνιστώμενο συλλογικό όργανο). 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, η εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E, στον δικτυακό τόπο της οποίας θα διεξαχθεί ο πλειστηριασμός, θα 

παραδώσει στην ανωτέρω αναφερόμενη αρμόδια επιτροπή, έγγραφη πλήρη και αναλυτι-

κή αναφορά, για το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. Η επιτροπή θα 

συντάξει σχετικό πρακτικό το οποίο θα παραδώσει στην υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό., Η υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα της διεξαγωγής του πλειστηριασμού 

και τις αρχικές έντυπες οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, θα κατατάξει τις 

προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.8 . λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές όπως 

αυτές διαμορφώθηκαν (χωρίς το ΦΠΑ) ύστερα και από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού. Επισημαίνεται ότι επειδή ο διαγωνισμός αφορά προϊόντα και υπηρεσίες 

και για τη διαμόρφωση του Κ  λαμβάνεται υπόψη και η δαπάνη συντήρησης η τιμές κατά 

τη διάρκεια του πλειστηριασμού θα πρέπει να αναλύονται σε τιμή κτήσης (συμπεριλαμ-

βανομένων όλων των δαπανών εκτέλεσης του έργου) και τιμή συντήρησης. 

 
2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ στην ΕΕ 

Μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό , όλα τα προϊόντα χωρών εκτός ΕΕ, αρκεί 

να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε μια αγορά κράτους-μέλους της ΕΕ. Ο αντιπρόσωπος 

ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός Ε.Ε. οφείλει με την κατάθε-

ση της προσφοράς του να δηλώσει σε ποια(ες) αγορά(ες) - ιδιωτική ή Δημόσια - κρά-

τους  μέλους κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα 

πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόν-

τος, όταν αυτό ζητηθεί από τις σχετικές υπηρεσίες. 
 
3. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

Οι προσφέροντες εφ’ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες 

της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προ-

ϊόντος. 

 

4.     Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

4.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 
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τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

4.2  Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους 

κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από εγγύηση συμμετο-

χής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋ-

πολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ (7.072,50 €).Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση 
για τον υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να ληφθεί υ-
πόψη ο ισχύον ΦΠΑ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

4.3   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο 
υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) 
μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη. 

4.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι 

να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της κατακυρωθείσας 

αξίας του εξοπλισμού χωρίς Φ.Π.Α.  

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 

προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει 

μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 

4.5 Οι εγγυήσεις συμμετοχής & καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτω-

ση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρ-

τοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

4.6 Έντοκα γραμμάτια δημοσίου γίνονται δεκτά ως εγγύηση και ισχύουν τα παρακάτω: 

• Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκ-

τοί στην ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

• Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με πα-

ραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την 

υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 

• Σε περίπτωση που συντρέξουν οι περιπτώσεις κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία 

που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησής τους. 

4.7 Η καταλληλότητα του υπό προμήθεια εξοπλισμού καθώς και οι ειδικότεροι όροι 

παραλαβής και ευθύνης του προμηθευτή ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ’ και   Δ΄.  
 

5.     Τ Ι Μ Ε Σ 

 5.1  Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος 

ελεύθερου μέχρι και εντός των εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α  Α.Ε. θα αναγράφονται 

δε ολογράφως και αριθμητικώς.   

5.2  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπο-

λογισθείσα δαπάνη.  

Tέλος ως απαράδεκτες απορρίπτονται προσφορές που αναφέρουν κόστος συντή-
ρησης μεγαλύτερο από 10% του συνολικού κόστους αγοράς του εξοπλισμού. 

5.3  Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 

δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισ-

μούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω 
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εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν 

είναι μικρότερο του πέντε. 

5.4   Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει την τιμή του προσφερόμενου είδους σε ποσοστό επί τοις 

εκατό (%) και σε ποσό, θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά, αλλά δεν θα περι-

λαμβάνεται στην κύρια τιμή. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ θα 

διορθώνεται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγ-

κριση των προσφορών. 

5.5  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

5.6 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της. Προσφορές που θέτουν όρο αναπρο-
σαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5.7  Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  

Ι.  Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ  

ΙΙ.  Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.  

Στη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιμή. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ τιμής μονάδας και συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονά-
δας. 

5.8 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζον-

ται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκο-

πό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 

διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις 

τεχνικές λύσεις, που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 

ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων 

προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

 5.9  Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υ-

ποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

6. ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

6.1 Η παράδοση του συνόλου της προμήθειας θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα που θα 

ορίζουν οι διαγωνιζόμενοι στις προσφορές τους και βαθμολογείται κατά την αξιολό-

γηση. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

6.2 Η θέση στην οποία θα γίνει η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι 

Λεωφ. Συγγρού 101 και συγκεκριμένα ο χώρος που θα υποδείξει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.  Επί-

σης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Δ/νση 

Τεχνικής Υποστήριξης & Ασφαλείας Συστημάτων) για την ημερομηνία που προτίθεται 
να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ενωρίτερα. 

6.3 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται πιο 

πάνω να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στη θέση που θα του υποδείξει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

και να το παραδώσει σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας. Η εγκατάσταση 
γνωστοποιείται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. εγγράφως από τον προμηθευτή . Η διαπίστωση 

ότι ο εξοπλισμός εγκαταστάθηκε σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας γίνε-
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ται από την Επιτροπή Παραλαβών - που θα συντάξει με την συμπλήρωση τριάντα (30) 

εργασίμων ημερών από τη σχετική πιστοποίηση της αρμόδιας Δ/νσης πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, αφού βεβαιωθεί για την τήρηση όλων των όρων των λειτουρ-

γικών και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων. 

Η οριστική παραλαβή μπορεί να αναβληθεί ή και να ματαιωθεί αν η Εταιρεία δεν έχει εκ-

πληρώσει επαρκώς τις υποχρεώσεις της σχετικά με την εκπαίδευση, υποστήριξη (κατά το 

προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ανταπόκρισης τουλάχιστον μέχρι την οριστική παραλα-

βή).  

 

6.4 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης μπορεί, με απόφαση του ΔΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. 

Α.Ε. και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 

1/4 αυτού. Ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση παράτασης του 

χρόνου παράδοσης-εγκατάστασης εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Στην 

περίπτωση αυτή, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο εξοπλισμός δεν 

παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση απόφασης σχετικά 

με αιτηθείσα παράταση. 

6.5 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης μπορεί, με απόφαση του ΔΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. 

Α.Ε. και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται σε περίπ-

τωση σοβαροτάτων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης πα-

ράδοσης- εγκατάστασης του εξοπλισμού ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 

συνιστούν ανώτερη βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδο-

σης- εγκατάστασης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

7. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

7.1 Αν περάσει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης-εγκατάστασης ή αν λήξει ο 

παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς ο προσφερόμενος εξοπλισμός να έχει 

παραδοθεί σε πλήρη και καλή λειτουργία, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει 

έκπτωτο τον προμηθευτή . Στην περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 

η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία ή 

δικαστική ενέργεια, και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμα αποζημίω-

σης. 

7.2 Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεπομέ-

νων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που ορίζεται ως εξής :  

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το 

1/4 του μεγίστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης ποσοστό 0,5% επί της συμ-

βατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολο-

γισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται 

ολόκληρη ημέρα. 

β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι του 1/2 

του μεγίστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του 

χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

γ)  Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατι-

κής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής 

αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντος εξοπλισμού χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που 

το τμήμα του Εξοπλισμού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση 

του Εξοπλισμού που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 

συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
 
8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή 

του από την Επιτροπή Παραλαβών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.  

Με την κατακύρωση της προμήθειας και την κοινοποίηση στον μειοδότη προμηθευτή 

απαγορεύεται η  υποκατάσταση αυτού από άλλο πρόσωπο και η εκχώρηση της απαίτησής 

του σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., που σε κάθε περίπτωση δικαιούται ν’ αρνηθεί την καταβολή κάθε οφειλόμε-

νου ποσού στον τρίτο. 

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

9.1 Κατά  της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή  σ’ αυτόν και 

της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπε-

ται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή Προσφυγών ως εξής: 

α. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται μέσα στο μισό του χρονικού 

διαστήματος  από την δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 

αυτής  συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της  Διακήρυξης  και 

της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Προσφυ-

γών και εκδίδεται σχετική απόφαση του Δ.Σ. το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες η-
μέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

β.  Κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διενέρ-

γειας αυτού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφο-

ρών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου,  μέχρι και την    επόμενη  εργάσιμη 

ημέρα.  

Η ένσταση  αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του  διαγωνισμού, αλλά εξετά-

ζεται κατά την αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από την Επιτ-

ροπή Προσφυγών. Το όργανο αυτό υποβάλλει  την  ένσταση με αιτιολογημένη 

γνωμοδότησή του  στο  αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, το οποίο αποφαίνε-

ται τελικά. 

γ.  Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτι-

κή απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της κα-

ταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό 

από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.  

9.2 Ενστάσεις  που  υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από  τους     προαναφερόμε-

νους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

9.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό  κοινοποιείται υποχρεω-

τικά από τον ενιστάμενο σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
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9.4 Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

9.5 Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής 

κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τρι-

άντα (30) ημερών, από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προσφυγών. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικη-

τική προσφυγή. 

 
10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10.1. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που 

θα προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την αύ-

ξουσα σειρά του λόγου Κ/Β. 

10.2 Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως προς τον Προμηθευτή από την 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.  

10.3  Ο Προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά 

την κατάθεσή της και κατά τη  διάρκεια ισχύος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί 

οποιαδήποτε προσφορά, ο Προμηθευτής υπόκειται σε νόμιμες κυρώσεις (κατάπτωση 

εγγυητικής επιστολής  κ.λπ.) 

11.   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

11.1 Εγγύηση / Δωρεάν συντήρηση 

Από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, και για ένα διάστημα 12 μηνών τουλά-

χιστον, παρέχεται εγγύηση χωρίς αμοιβή συντήρησης. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

ο προμηθευτής  εγγυάται για το επίπεδο απόδοσης του εξοπλισμού. Είναι υπεύθυνος 

για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα διόρθωση κάθε ελαττώματος που 

παρουσιάζεται. 

Ο προμηθευτής  μπορεί να δώσει εγγύηση για μεγαλύτερο διάστημα. Χρόνος εγγύη-

σης μεγαλύτερος των  12 μηνών μειώνει ανάλογα το κόστος συντήρησης της 7ετίας, 
γιατί ο χρόνος εγγύησης προσμετράται στην περίοδο των επτά (7) ετών συντήρησης 

του εξοπλισμού. 

Αν, ελαττώματα κατά τη διάρκεια της εγγύησης συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή 

του συνόλου του εξοπλισμού ο προμηθευτής  προβαίνει σε αντικαταστάσεις αυτών 

ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και πλήρης λειτουργία του εξοπλισμού. Διευκρινίζεται 

ότι η εγγύηση (ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) αφορά στο σύνολο του εξοπλισμού και όχι σε 

κάποια τμήματα αυτού. Τέλος τονίζεται ότι οι υποχρεώσεις του προμηθευτή κατά την 

περίοδο εγγύησης, είναι ίδιες με εκείνες κατά την περίοδο που καταβάλλεται αμοιβή 

συντήρησης. (βλ. παρ. 11.4 έως 11.8 ). 

11.2 Διάρκεια Συντήρησης 

Ο Προμηθευτής  υποχρεωτικά πρέπει να εγγυηθεί ότι θα παρέχει συντήρηση του ε-

ξοπλισμού για περίοδο 7 ετών. Η περίοδος των 7 ετών περιλαμβάνει την περίοδο εγ-

γύησης της παραγράφου 11.1.  

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - μετά την 7ετία - θα μπορεί να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση 

αυτή για μια πενταετία (5-έτη), σε ετήσια βάση. Περαιτέρω παράταση μπορεί να γί-

νει κατόπιν κοινής συμφωνίας. Ο Προμηθευτής  οφείλει να δηλώσει το ανώτατο χρο-

νικό όριο μετά την 12ετία για την ανάληψη της ευθύνης συντήρησης. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
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θα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης συντήρησης, για το σύνολο ή μέρο-

υς του εξοπλισμού, μετά τα τρία (3) πρώτα έτη και ύστερα από τετράμηνη ειδοποίη-

ση. 

Δεν θα υπογραφεί ιδιαίτερη σύμβαση συντήρησης, αλλά θα κατατεθεί μετά την ορισ-

τική παραλαβή, εγγυητική επιστολή συντήρησης ίση με το 10% του συνολικού κόστο-

υς της 7ετούς συντήρησης. Παράλληλα θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής λει-

τουργίας ίση με το 2,5 % της αξίας αγοράς του εξοπλισμού η οποία επιστρέφεται με-

τά τη λήξη της εγγύησης. Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών υπάρχουν στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της παρούσας. 

11.3  Χρήση Εξοπλισμού 

Όλος ο εξοπλισμός ή τμήμα αυτού, δύναται να χρησιμοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α.  

Α.Ε. κατά την κρίση του οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, απεριό-

ριστα μέσα στο εικοσιτετράωρο, εξαιρουμένου του χρόνου της διενεργούμενης προ-

ληπτικής συντήρησης. Η χρήση αυτή δεν διαφοροποιεί με κανένα τρόπο όλα τα σχε-

τικά με τη συντήρηση του εξοπλισμού και την αντίστοιχη δαπάνη της.  

11.4  Προληπτική Συντήρηση 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του το πρόγραμμα προ-

ληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται κτλ.). Οι ώρες 

πραγματοποίησης της προληπτικής συντήρησης θα καθορίζονται μετά από συνεργα-

σία Η.ΔΙ.Κ.Α. - προμηθευτή . 

Θα πρέπει όμως ο προμηθευτής να καταβάλει προσπάθεια ώστε η συντήρηση αυτή 

να γίνεται εκτός ωρών εργασίας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και κατόπιν συνεννόησης με τους 

αρμόδιους υπαλλήλους της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 

11.5 Επανορθωτική Συντήρηση 

Η αποκατάσταση της λειτουργίας μίας μονάδος από συνήθη και καλή χρήση της θα 

πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Προμηθευτή. Η αποκατάσταση 

της πλήρους λειτουργίας της μονάδας δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο 

των 72 συνεχών ωρών από την ώρα που ο Προμηθευτής έχει συμβατική υποχρέωση  

ν’ ανταποκριθεί στην αίτηση επισκευής της.  

Μέσα στις 72 ώρες υπολογίζονται ώρες  Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών.  

Ο Προμηθευτής θα δέχεται κλήσεις  για αποκατάσταση βλαβών, τις εργάσιμες ημέ-

ρες, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 π.μ. έως και 18:00 

μ.μ. 

Η ανταπόκριση του Προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να πραγματοποιεί-

ται  εντός τεσσάρων (4) ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. 

11.6 Εξασφάλιση ανταλλακτικών 

Ο Προμηθευτής πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά και εργαλεία για την 

επισκευή και συντήρηση του Εξοπλισμού. 

Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις συντήρησης υλικά και ανταλλακτικά βαρύνο-

υν τον Προμηθευτή. 

Στην έννοια των ανταλλακτικών περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά. Κανένα αν-

ταλλακτικό πλην των φίλτρων του αέρα, δεν θεωρείται αναλώσιμο. Ο Προμηθευτής 

υποχρεούται να προμηθεύει την Η.ΔΙ.Κ.Α. με ανταλλακτικά και αναλώσιμα μέχρι του-
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λάχιστον πέντε (5) χρόνια από την λήξη της 7ετούς  περιόδου εγγύησης και να ανα-

λάβει την υποχρέωση παράτασης του χρόνου αυτού σε περίπτωση που η Η.ΔΙ.Κ.Α. θα 

θελήσει να παρατείνει τον χρόνο συντήρησης. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα 

να παραγγέλνει τα φίλτρα από άλλη εταιρεία, βάσει προδιαγραφών που θα της δο-

θούν από τον προμηθευτή του εξοπλισμού, ο οποίος θα υποχρεούται να προβαίνει 

στην αντικατάσταση τους, όποτε χρειάζεται, με δική του μέριμνα και ευθύνη. 

Ο Προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών ώστε η 

αποκατάσταση μίας βλάβης να μην ξεπερνά τις 72 συνεχείς ώρες κατά μέγιστο.  

11.7 Υποχρεώσεις συντήρησης 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις του Προμηθευτή καλύπτονται μέσα στο πλαίσιο της 

μηνιαίας δαπάνης συντήρησης  και δεν μπορεί να απαιτήσει πρόσθετη αποζημίωση. 

11.8 Πρόταση συνεργασίας για αντιμετώπιση βλαβών 

Ο Προμηθευτής οφείλει χωρίς άλλη αμοιβή και οποτεδήποτε του ζητηθεί, να  αντα-

ποκριθεί σε συνεργασία του τεχνικού προσωπικού  συντήρησης της εταιρείας με αν-

τίστοιχη ομάδα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την αντιμετώπιση τεχνικής φύσης θεμάτων  

(βλάβες, συντήρηση κ.λπ.). Αντικειμενικός σκοπός είναι  η απόκτηση γνώσεων και εμ-

πειρίας στην χρήση τουλάχιστον των διαγνωστικών και αντιμετώπιση εύκολων ανω-

μαλιών του εξοπλισμού από τους υπαλλήλους της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Αυτό δεν απαλλάσσει 

τον Προμηθευτή από τις συμβατικές του υποχρεώσεις συντήρησης και υποστήριξης. 

12.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

12.1 Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η 

Κατά την εγκατάσταση του Εξοπλισμού και κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του 

μέχρι την οριστική παραλαβή του, ο Προμηθευτής θα οφείλει – σε συνεργασία με το-

υς αρμόδιους της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. – να προβεί στην κατάλληλη παρακολούθηση του νέ-

ου εξοπλισμού, σύμφωνα και με τα όσα θα του υποδειχθούν, έτσι ώστε η εγκατάστα-

ση να γίνει χωρίς διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας.  

Ο Προμηθευτής επίσης πρέπει να προσφέρει, χωρίς επιπλέον αμοιβή, όποτε του ζη-

τηθεί,  στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. την τεχνική υποστήριξη που θα του  επιτρέπει να λειτουργεί 

αποδοτικά τον προμηθευόμενο  Εξοπλισμό. Ο Προμηθευτής πρέπει να διαθέτει προ-

σωπικό  υποστήριξης στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. καθ' όλη την περίοδο  συντήρησης του Εξοπ-

λισμού, μέσα σε λογικό χρόνο από την  υποβολή σχετικής αίτησης.  

12.2 Εκπαίδευση 

Ο Προμηθευτής πρέπει να προσφέρει επαρκή εκπαίδευση στο προσωπικό της 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του 

εξοπλισμού. 

12.3 Τεχνικά εγχειρίδια και τεκμηριωτικό υλικό 

Ο Προμηθευτής πρέπει να εφοδιάσει την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με επαρκή εγχειρίδια και άλλο 

τεκμηριωτικό υλικό για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία 

του εξοπλισμού. Επαρκή στοιχεία για τα εγχειρίδια αυτά θα δοθούν με την προσφορά 

(αριθμός, αντικείμενο  κ.λπ.). Το πιο πάνω απαραίτητο τεκμηριωτικό υλικό μπορεί να 

δοθεί και σε δίσκους CD ή DVD. 
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13.  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η δαπάνη συντήρησης θ΄ αρχίσει να καταβάλλεται μετά τη λήξη της περιόδου εγγύη-

σης, και δεν θα αναπροσαρμόζεται για τα επτά (7) πρώτα έτη. 

Ο προμηθευτής θα εκδίδει τιμολόγιο συντήρησης τη 30η κάθε δεδουλευμένου μήνα 

το οποίο θα εξοφλείται μέσα στο 1
ο
 δεκαήμερο του επόμενου μήνα από εκείνον στον 

οποίο αναφέρεται, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης. 

 

14.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ  

Η διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης δεν αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, 

εκτός προφανώς της συνεργασίας που θα απαιτηθεί για την ένταξη του εξοπλισμού 

στο περιβάλλον της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που είναι μέρος της προμήθειας. Πάντως για τη 

σωστή εγκατάσταση του Εξοπλισμού οι Προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να επισυ-

νάψουν ως αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς, στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις 

του Εξοπλισμού που προσφέρουν, σε χώρο και κατασκευαστικά γνωρίσματα οικοδο-

μής, σε παροχή και ποιότητα ρεύματος, κ.λπ. 

Η προετοιμασία του χώρου για την εγκατάσταση του Εξοπλισμού είναι υποχρέωση 

της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
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1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ   
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1.1 Ο Προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύ-

ρωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπό-

μενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Ο Προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης το αργότερο 

μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης. 

Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης –εγκατάστασης του εξοπλισμού αρ-

χίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της κατακύρωσης.  Εφόσον η Σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμί-

ας των δέκα (10) ημερών, που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης –

εγκατάστασης του εξοπλισμού υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης.  

1.2 Ο Προμηθευτής που δε θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να 

υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατα-

κύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του ΔΣ, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν : 

α)  Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

β)  Συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. 

1.3 Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση 

επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρ-

θρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσε-

ις:  

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή της καλής εκτέλεσης κατά 

περίπτωση. 

β) Ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του εκπτώτου Προμηθευτή είτε από τους υπό-

λοιπους Προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια 

διαγωνισμού,  είτε με απ 'ευθείας διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προ-

καλούμενη  ζημιά της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει,  καταλογί-

ζεται σε βάρος του έκπτωτου Προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη 

και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα ανάθεση του έργου κατά τα 

παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου 

ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου και 

με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του Προμηθευτή από τις προμήθειες της 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

1.4 Σε περίπτωση που η προμήθεια του εξοπλισμού σε βάρος έκπτωτου Προμηθευτή 

γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης από τις 

οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά  τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, 

λαμβάνεται  υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση  των σχε-

τικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται  με το προς καταλογισ-

μό ποσό.  
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Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται 

όπως προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης. 

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέ-

ρη ύστερα από απόφαση του Δ.Σ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :  

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα  

β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθη-

καν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμ-

βαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

2.   ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Ο μειοδότης-προμηθευτής ευθύνεται για την καταλληλότητα του υπό  προμήθεια εξοπλισ-

μού και  είναι υποχρεωμένος  ν' αντικαταστήσει  όλες τις ποσότητες, που στο μεταξύ θ' 

αποδειχθούν ακατάλληλες. 

Αθέτηση  της  υποχρέωσης  αυτής  οδηγεί στην αυτοδίκαια κατάπτωση της  εγγυητικής  

επιστολής  καλής  εκτέλεσης εν  όλω ή εν μέρει.  

Εάν  έχει  λήξει η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, αθέτηση της υποχρέω-

σης  αντικατάστασης ακατάλληλου εξοπλισμού μπορεί  να  οδηγήσει  στον αποκλεισμό  του  

προμηθευτή  από επόμενους διαγωνισμούς της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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1. Γενικά 

Η κάθε κλιματιστική μονάδα απολύτου ακριβείας και ελέγχου περιβάλλοντος χώρων 

Η/Υ θα είναι αυτόνομη, απευθείας εκτόνωσης με απομακρυσμένο Αερόψυκτο Συμ-

πυκνωτή. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια, δεν θα πρέπει να θεωρη-

θούν ως απόλυτα δεσμευτικές και εναλλακτικές λύσεις μπορούν να γίνονται αποδεκ-

τές, κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προμηθειών. Αυτές θα βαθμολογούνται 

ανάλογα (βλ. πίνακα με τα κριτήρια της βαθμολογίας). Οι εναλλακτικές προσφορές, 

αν κριθούν ότι υπερέχουν σε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά τους, είναι δυνατόν να 

βαθμολογούνται στα χαρακτηριστικά αυτά με υψηλότερη βαθμολογία (και μέχρι το 

πολύ 110 βαθμούς στο κάθε κριτήριο). 

2. Βασικές τεχνικές απαιτήσεις 

Η ολική ψυκτική ισχύς θα είναι τουλάχιστον 60kW, σε συνθήκες χώρου 24°C / 50%.  
Η σχέση (αισθητή απόδοσης)/(ολική απόδοση) θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το 

σημείο δρόσου της συσκευής να μην υπερβαίνει τους 12°C κατά τη λειτουργία του 

μηχανήματος στις ως άνω συνθήκες. 

Η στάθμη του θορύβου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 63 db(A), στις συνθήκες που 

προδιαγράφονται από τη Eurovent για τη μέτρηση της στάθμης του θορύβου.  

Το σύστημα ελέγχου της λειτουργίας θα έχει την δυνατότητα να διατηρεί σταθερές 

συνθήκες θερμοκρασίας (±1°C) και υγρασίας (±5%) εντός του χώρου σε όλη την δι-

άρκεια του έτους.  

Οι συμπιεστές θα λειτουργούν με το οικολογικό ψυκτικό μέσο R407c, ή άλλο αντίσ-

τοιχο. 

Η Εσωτερική Κλιματιστική Μονάδα θα είναι κατακόρυφου τύπου με έξοδο του κλι-

ματιζόμενου αέρα προς τα άνω (UP FLOW) και την επιστροφή του αέρα από το κάτω 

μέρος της. 

Στην έξοδο της κλιματιστικής μονάδας, θα υπάρχει σύστημα plenum, ή αεραγωγών, 

με κατάλληλα στόμια, ώστε να εξασφαλίζεται η χαμηλή ταχύτητα του εξερχόμενου 

αέρα (όχι πάνω από 5 m/s, στη μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα στόμια θα φέρουν ρυθμισ-

τικό διάφραγμα. Η παροχή του αέρα (για τη ρύθμιση στομίων), θα μετρηθεί με σω-

λήνα pitot (το εργαλείο αυτό θα διατεθεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Η μέτρηση θα γίνει 

με τη μέθοδο του διαχωρισμού της επιφανείας σε πολλά μικρά τετράγωνα και τη 

μέτρηση της ταχύτητας ξεχωριστά για κάθε τετράγωνο. 

3. Κέλυφος και Σκελετός 

Το κέλυφος της Κλιματιστικής Μονάδας θα απαρτίζεται από διπλά χαλύβδινα ελάσ-

ματα τύπου sandwich με άφλεκτο μονωτικό υλικό μεταξύ των ελασμάτων πάχους 

τουλάχιστον 20mm. Το πλαίσιο και ο σκελετός της μονάδας θα είναι κατασκευασμέ-

να από χαλύβδινα ελάσματα ή προφίλ μορφοσιδήρου. 
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Η πρόσβαση της μονάδας για τον έλεγχο και λειτουργία της καθώς και την επίσκεψη 

για την συντήρηση θα γίνεται αποκλειστικά από το μπροστινό μέρος της Μονάδας. 

Η λεκάνη συγκεντρώσεως των συμπυκνωμάτων του τμήματος θερμικής επεξεργασί-

ας του αέρα θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα πάχους 

τουλάχιστον 1 mm. 

4. Τμήμα συμπιεστών και ψυκτικών κυκλωμάτων 

Η Εσωτερική Κλιματιστική Μονάδα θα είναι Διπλού Ανεξάρτητου Ψυκτικού Κυκλώ-

ματος και θα φέρει δύο ερμητικούς συμπιεστές τύπου HERMETIC SCROLL με προσ-

τασία κλάσης IP54. Θα διαθέτουν θερμική προστασία επί της περιελίξεώς τους. Θα 

υπάρχουν πιεζοστάτες υψηλής και χαμηλής πιέσεως. 

Είναι επιθυμητή, αλλά όχι και αναγκαία προϋπόθεση, οι συμπιεστές να είναι εξοικο-

νόμησης ενέργειας, μέσω καταλλήλου συστήματος που θα ρυθμίζει τις στροφές του 

συμπιεστή ανάλογα με το θερμικό φορτίο, χωρίς να υπάρχουν βήματα (DIGITAL 

SCROLL). Η ύπαρξη τέτοιων συμπιεστών θα ληφθεί σημαντικά υπ’ όψη στη βαθμο-

λογία των τεχνικών προσφορών. 

Κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει Θερμοστατική Εκτονωτική Βαλβίδα, αφυγ-

ραντή (filter dryer), δείκτη υγρού (sightglass) καθώς και δοχείο υγρού (liquid 

receiver) καταλλήλων διαστάσεων που επιτρέπει δίκτυο σωληνώσεων μήκους έως 

και 50m χωρίς μείωση της ψυκτικής ικανότητας της Κλιματιστικής Μονάδας. Το δο-

χείο υγρού θα φέρει επίσης και βαλβίδα ασφαλείας. 

Οι συμπιεστές θα είναι απομονωμένοι από την ροή του αέρα έτσι ώστε να αποφεύ-

γεται η μετάδοση του θορύβου και των θερμικών απωλειών. Επίσης οι συμπιεστές 

θα είναι τοποθετημένοι μέσα και στο κάτω μέρος της Κλιματιστικής Μονάδας επάνω 

σε ελαστικά αντιδονητικά στηρίγματα έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση των 

κραδασμών στο κέλυφος της Μονάδας. 

5. Τμήμα ανεμιστήρα (ή ανεμιστήρων) 

Οι ηλεκτροκινητήρες των εσωτερικών ανεμιστήρων θα είναι τριφασικής τροφοδοσί-

ας με προστασία IP54. Το όλο σύστημα ανεμιστήρα / κινητήρα θα εδράζεται σε ενια-

ία βάση πάχους τουλάχιστον 3mm η οποία θα φέρει αντιδονητικά πέλματα έτσι ώσ-

τε να αποφεύγεται η μετάδοση κραδασμών στον σκελετό και το κέλυφος της Κλιμα-

τιστικής Μονάδας. Ο ανεμιστήρας θα είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένος. 

Τα έδρανα του ανεμιστήρα / κινητήρα θα είναι αυτολιπαινόμενα.  

Είναι επιθυμητή, αλλά όχι και αναγκαία προϋπόθεση, οι ανεμιστήρες να είναι εφο-

διασμένοι με ηλεκτρονικά εναλλασσόμενα μοτέρ συνεχούς ρεύματος. Με αυτό τον 

τρόπο η ταχύτητα των ανεμιστήρων θα είναι μεταβλητή, θα αυξομειώνεται αναλό-

γως των αναγκών σε φορτίο. Επίσης να διαθέτει σύστημα ομαλής εκκίνησης, με το 

οποίο ο ανεμιστήρας απορροφά ρεύμα σε χαμηλότερη ισχύ κατά την εκκίνηση 

6. Τμήμα θερμικής επεξεργασίας (evaporator cooling coil) 

Το τμήμα της θερμικής επεξεργασίας του αέρα (στοιχείο) θα είναι απ' ευθείας εκτο-

νώσεως και θα είναι κατασκευασμένο από χάλκινους σωλήνες με πτερύγια εξ αλου-
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μινίου στερεωμένα στους σωλήνες με μηχανική εκτόνωση. Το στοιχείο θα έχει την 

κατάλληλη κατασκευή (πυκνότητα πτερυγίων, βάθος σειρών κτλ.) ώστε να εξασφαλί-

ζεται χαμηλή τιμή του σημείου δρόσου της συσκευής σε συνθήκες εσωτερικού χώ-

ρου 24°C, 50%. Προς τούτο η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων θα είναι το πολύ μέχ-

ρι 2 mm και το στοιχείο θα είναι τουλάχιστον 5 σειρών. 

7. Τμήμα ύγρανσης 

Η παροχή ατμού θα είναι μεταβαλλόμενη σε μία περιοχή περίπου 4 – 10 kg/h και θα 

είναι πλήρως ελεγχόμενη από το σύστημα αυτοματισμού του μηχανήματος. Το εύ-

ρος αυτό μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το παραπάνω, ανάλογα με τον τύπο του 

υγραντήρα. 

8. Τμήμα Αναθέρμανσης 

Η εσωτερική Κλιματιστική Μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρικές αντιστάσεις 

αναθέρμανσης δύο σταδίων, ισχύος περίπου 15kW, οι οποίες θα τίθενται σε λειτο-

υργία αυτόματα όταν η θερμοκρασία του αέρα πέσει κάτω από τα καθορισμένα όρια 

ή όταν η σχετική υγρασία υπερβεί τα καθορισμένα όρια οπότε θα γίνεται αναθέρ-

μανση κατά την διάρκεια της αφύγρανσης. Οι αντιστάσεις θα είναι εξοπλισμένες με 

θερμοστάτη ασφαλείας ο οποίος σε περίπτωση υπερθέρμανσης θα διακόπτει την 

ηλεκτρική παροχή.  

9. Τμήμα φίλτρων 

Τα φίλτρα θα είναι κυματοειδούς μορφής σε χαρτονένιο πλαίσιο. Η απόδοση των 

φίλτρων θα είναι τουλάχιστον G4 κατά CEN EN 779. Για τον έλεγχο της καθαρότητος 

των φίλτρων θα υπάρχει αισθητήρας ο οποίος ειδοποιεί ότι τα φίλτρα έχουν ρυπαν-

θεί και θα απαιτείται ο καθαρισμός ή αντικατάσταση τους. Θα αναφέρονται όλα τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των φίλτρων (διαστάσεις, απόδοση κτλ.). Όλα τα μηχανήμα-

τα θα παραδοθούν με μία επιπλέον πλήρη σειρά φίλτρων. 

10. Ηλεκτρικός Πίνακας 

Η εσωτερική Κλιματιστική Μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με το δικό της ηλεκτρικό 

πίνακα ο οποίος θα φέρει αυτόματες ασφάλειες για την προστασία των επιμέρους 

εξαρτημάτων της μονάδος. Επίσης θα φέρει ρελέ για τα επιμέρους εξαρτήματα αυ-

τής και απομονωμένο σύστημα χαμηλής τάσης. Η μονάδα θα φέρει στην μπροστινή 

θέση του Ηλεκτρικού Πίνακα γενικό αποζεύκτη ισχύος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 

πλήρης απομόνωση της μονάδος και των εξαρτημάτων αυτής σε περίπτωση που α-

παιτείται. Δεν επιτρέπεται να χάνονται οι ρυθμίσεις της, σε περίπτωση διακοπής του 

ηλεκτρικού ρεύματος. Επιθυμητό είναι ακόμη να μπορεί να απομονωθεί το σύστημα 

αυτοματισμού από την παροχή ισχύος και να τροφοδοτείται ανεξάρτητα από το κεν-

τρικό UPS του κτιρίου. 

11. Σύστημα Ελέγχου 

Κάθε Κλιματιστική Μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα ελέγχου λειτουργίας 

και διαχείρισης συναγερμών, με μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα ρυθμίζει τις λειτο-

υργίες της Μονάδος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου και θα εξασφαλίζει έτσι 
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την απρόσκοπτη λειτουργία τους θα είναι δε εγκατεστημένο εντός του Ηλεκτρικού 

Πίνακος της Μονάδος. 

Ο πίνακας αυτοματισμού θα είναι εξοπλισμένος με μπαταρία έτσι ώστε σε περίπτω-

ση διακοπής ρεύματος να μην χάνονται τα στοιχεία της μνήμης του. Θα υπάρχει ο-

θόνη υγρών κρυστάλλων (LCD Display) για τις ενδείξεις λειτουργίας και συναγερμών. 

Το σύστημα θα είναι επίσης συνδεδεμένο με αισθητήριο μέτρησης της θερμοκρασί-

ας και της υγρασίας σε ενιαίο κέλυφος το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε απόστα-

ση τουλάχιστον 10 m μακριά από την Εσωτερική Κλιματιστική Μονάδα. 

12. Τμήμα Αερόψυκτου Συμπυκνωτή 

Η Εσωτερική Κλιματιστική Μονάδα θα συνοδεύεται από δύο (2) αερόψυκτους συμ-

πυκνωτές οι οποίοι θα είναι κατάλληλοι για εξωτερική τοποθέτηση. Οι αερόψυκτοι 

συμπυκνωτές θα είναι συναρμολογημένοι, πλήρως δοκιμασμένοι και πρεσαρισμένοι 

στο εργοστάσιο κατασκευής. Ο κάθε αερόψυκτος συμπυκνωτής θα είναι υπολογισ-

μένος για λειτουργία στους 40°C διατηρώντας τη θερμοκρασία συμπύκνωσης μικρό-

τερη από 52°C και χωρίς να μειώνει την ψυκτική ικανότητα της Εσωτερικής Μονά-

δας. Οι αερόψυκτοι συμπυκνωτές θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκοσωλήνες με 

πτερύγια εξ αλουμινίου τα οποία θα είναι μηχανικά εκτονωμένα πάνω στους σωλή-

νες. 

Κάθε κινητήρας εκάστου αερόψυκτου συμπυκνωτή θα είναι εξοπλισμένος με FAN 

SPEED CONTROL έτσι ώστε να είναι δυνατή η αυξομείωση των στροφών του κινητή-

ρα από 0 έως 100% των στροφών. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η σταθερή 

θερμοκρασία συμπύκνωσης και θα επιτυγχάνεται η ορθή λειτουργία του όλου συσ-

τήματος από –10°C έως 40°C χωρίς μείωση της ψυκτικής ικανότητας της μονάδος.  

13. Πιστοποιητικά ποιότητας 

Κάθε Κλιματιστική Μονάδα θα είναι πλήρως συναρμολογημένη και ελεγμένη στο 

εργοστάσιο παραγωγής και θα φέρει πιστοποιητικά Ποιοτικού Ελέγχου στην γραμμή 

παραγωγής. Επίσης θα είναι σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ασφάλειας. Συγ-

κεκριμένα κάθε Κλιματιστική Μονάδα θα φέρει σήμανση CE Mark και θα κατασκευ-

άζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τέλος ο κατασκευαστής της κλιματιστικής μονάδας θα πρέπει διαθέτει ISO 9001. 

14. Διαστάσεις-Εγκατάσταση 

Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου, η εσωτερική μονάδα δεν θα επιτρέπε-

ται να έχει μήκος μεγαλύτερο των 2500 mm και βάθος μεγαλύτερο των 900 mm. Το 

ύψος μπορεί να είναι μέχρι 2100 mm. Θα τοποθετηθεί πάνω σε μεταλλική αντικρα-

δασμική βάση, η οποία θα εδράζεται απευθείας πάνω στην πλάκα του μπετόν.  Η 

βάση θα κατασκευαστεί με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή του μηχανήματος. 

Οι εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν στην ταράτσα του κεντρικού κτιρίου. 

Όλες οι σωληνώσεις και οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις βαρύνουν τον προμηθευτή. Η 

τελική ένωση των καλωδίων στον ηλεκτρικό πίνακα θα γίνει σε συνεργασία με τους 

τεχνικούς της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 



 

Κα/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ  

          46

15. Συντήρηση 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει υποχρεωτικά και τη συντήρηση για 7 τουλάχιστον έτη. 

Θα γίνεται προληπτική συντήρηση κάθε μήνα και θα υποβάλλεται δελτίο με τις τυ-

χόν παρατηρήσεις. Στην προσφορά θα υπάρχει και λεπτομερής περιγραφή του τρό-

που παροχής της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης, ο οποίος θα αξι-

ολογηθεί. 

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τα πάντα, πλην των φίλτρων του αέρα, τα οποία θε-

ωρούνται αναλώσιμα. Σε περίπτωση απώλειας του freon, η αλλαγή του θα γίνει με 

μέριμνα και δαπάνη του συντηρητή και προμηθευτή του μηχανήματος, εκτός και αν 

η απώλεια οφείλονταν σε κτύπημα των σωλήνων. 
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KΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η αξιολόγηση κάθε προσφοράς συνίσταται στην ταξινόμηση των στοιχείων της σύμ-

φωνα με τις παρακάτω ομάδες κριτηρίων, και στη συνέχεια, στη βαθμολόγηση των 

στοιχείων αυτών αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς, λαμβάνοντας υπόψη και τους 

συντελεστές βαρύτητας κάθε ομάδας. 

Ομάδες Κριτηρίων : ( j =1,2 ) Συντελεστές 

1. Εξοπλισμός :  σ1=70% 

2. Υποστήριξη/Υποδομή/Χρόνος παράδοσης:  σ2=30% 

Κάθε ομάδα κριτηρίων αναλύεται σε υποομάδες με αντίστοιχους βαθμούς, όπως φα-

ίνεται στον πίνακα που αναφέρεται στο τέλος του κεφαλαίου. 

Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομι-

κής άποψης προσφοράς θα γίνει συνολικά για όλο το Έργο, και κατά αύξουσα τιμή 

του λόγου (Κ/Β), όπου : 

  Κ  = το κόστος της προμήθειας και 

Β  = η βαθμολογία των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιά-

ζει το μικρότερο λόγο  (Κ/Β). 

Η βαθμολογία  (Β)  και το κόστος  (Κ)  διαμορφώνονται ως εξής : 

Διαμόρφωση της βαθμολογίας  (Β) 
 

To Β  ορίζεται από τον τύπο : 

 

      2    

Β  =   Σ (σjk * βjk )  
                    j=1    

 όπου : 

σjk   = ο συντελεστής βαρύτητας του στοιχείου (k) της ομάδας ( j ) ; (j 
=1,2 ) 

βjκ   = o βαθμός του στοιχείου (k) της ομάδας  ( j ) ; ( j =1,2 ) 

 

όπου :  j = 1,2          (≡2 ομάδες τεχνικών χαρακτηριστικών≡κριτηρίων) 

           k = 1,2,...,ν   (≡πλήθος επί μέρους κριτηρίων κάθε ομάδας) 

 

Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται ως εξής : 

α)  Με το συγκεκριμένο βαθμό που δίδεται στον πίνακα,  εφόσον το κριτήριο καλύπ-

τει ακριβώς την απαίτηση της Διακήρυξης. 

β) Ο βαθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί μέχρι 10%  εφόσον το κριτήριο υπερέχει της 

ζητούμενης από την Διακήρυξη απαίτησης,  

Με βάση τα παραπάνω η τελική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. 
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Διαμόρφωση του κόστους (Κ) 

To K ορίζεται από τον τύπο : 

Κ =  [Κόστος αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού] + [κόστος αναλωσί-

μων (φίλτρων) για 7 έτη με 3 αλλαγές το έτος]+ [κόστος συντήρησης 7 
ετών] + [Οποιοδήποτε άλλο κόστος βαρύνει εφάπαξ την αγορά] 

Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει κατά την αύξουσα τιμή του λόγου Κ/Β όπου 

 Β: η βαθμολογία των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς και  

 Κ:  κόστος. 

Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικα-

σία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο δι-

αγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.8 

της παρούσας Διακήρυξης σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’.  

3.  ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και 

η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. Η Επιτροπή Προμηθειών 

με γνωμοδότησή της μπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση του αντικειμένου του διαγωνισμού για μικρότερη ποσότητα σε 

ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 50%. Στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας 

κάτω του ως άνω ορίου απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του Προμηθευτή.  

β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροπο-

ποίηση ή μη των όρων της Διακήρυξης. 

γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης. 

δ) Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην 

πραγματοποίηση της προμήθειας.  

ε) Ματαίωση της προμήθειας. 

Επί των παραπάνω προτάσεων αποφαίνεται το Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.. 

Τα κριτήρια της βαθμολογίας θα έχουν ως εξής: 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Συντε-
λεστής 

% 

Λοιπές Οδηγίες 
 

1. Ομάδα A - Τεχνικά Χαρακτηριστικά 70 
 

1.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτό-

νομου κλιματιστικού (απόδοση, θό-

ρυβος, κτλ.) 

10  

1.2. Εσωτερική μονάδα (κατασκευή, δι-

αστάσεις κτλ.) 

10 Διαστάσεις μικρότερες από τις προ-

διαγραφόμενες μπορούν να λάβουν 

μέχρι και 110 βαθμούς. 

1.3 Συμπιεστές 30 DIGITAL SCROLL: 110 βαθμοί 

HERMETIC  SCROLL: 100 βαθμοί 

1.4 Ανεμιστήρες 10 με συνήθη μοτέρ: 100 βαθμοί 

μοτέρ συνεχούς ρεύματος: 110 

βαθμοί 

1.5 Συμπυκνωτές (εξωτερικές μονάδες) 

 

10  

2. Ομάδα B: Συντήρηση-Τεχνική Υ-
ποστήριξη κτλ. 

30  

2.1 Αν η εταιρεία που θα αναλάβει την 

συντήρηση (δηλαδή ο προμηθευ-

τής) διαθέτει ISO-9001 

10 Απουσία: 100 βαθμοί 

Ύπαρξη : μέχρι 110 βαθμοί 

 

2.2 Χρονικό διάστημα παροχής συντή-

ρησης του αυτόνομου κλιματιστικού 

4 24ωρη υποστήριξη: 100 βαθμοί 

24ωρη συμπεριλαμβανομένων των 

αργιών          : 110 βαθμοί 

2.3 Περιγραφή του τρόπου προληπτικής 

συντήρησης 

4 Από 100 έως 110 βαθμοί κατά τη 

κρίση της επιτροπής 

2.4 Πελατολόγιο σε πωλήσεις μηχανη-

μάτων ρύθμισης συνθηκών με ακρί-

βεια, καταλλήλων για χώρους Η/Υ 

3 μέχρι 50: 100 βαθμοί 

άνω των 50: μέχρι 110 βαθμοί 

2.5 Αριθμός μηχανημάτων καταλλήλων 

για χώρους Η/Υ που συντηρούνται 

με σύμβαση 

3 μέχρι 50:  100 βαθμοί 

άνω των 50:  μέχρι 110 βαθμοί 

2.6 Ανταλλακτικά σε στοκ στην αποθή-

κη του προμηθευτή 

4 Τα πρώτης ανάγκης:  100 βαθμοί 

Όλα:  110 βαθμοί 

2.7 Παρεχόμενη Εγγύηση, με δωρεάν 

συντήρηση 

2 Για 1 έτος:  100 βαθμοί 

Άνω του έτους:  μέχρι 110 βαθμοί 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
                        

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. Από τους προμηθευτές θα συμπληρωθούν οι παρακάτω πίνακες: 

 

1.1. Πίνακες Οικονομικής προσφοράς 

 

1.2. Αναλυτικοί πίνακες οικονομικής προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος 

 

1.4.   Στους πίνακες θα συμπληρώσουν οι προμηθευτές υποχρεωτικά τα ζητούμενα  

στοιχεία. 

 

1.5. Για εξοπλισμό ή υπηρεσίες που προσφέρονται χωρίς επιβάρυνση θα αναγράφεται  η 

ένδειξη ‘’ΔΩΡΕΑΝ’’. 

 

1.6.   Επισημαίνεται ότι η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ δεν θα καταβάλει δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται 

στους σχετικούς πίνακες της οικονομικής προσφοράς.  

 

2.  Στους εν λόγω πίνακες οικονομικής προσφοράς, τα διάφορα είδη υλικού θα πρέπει 

υποχρεωτικά να αναφέρονται και με τα αντίστοιχα λεκτικά που χρησιμοποιούνται στην 

παρούσα Διακήρυξη, και με τάξη και ανάπτυξη των τυχόν επί μέρους συνθετικών τους 

τέτοια, ώστε να μπορεί να γίνει άμεση αναγνώριση και αντιστοίχισή τους με τις σχετικές 

παραγράφους του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. 

 

3.  Πρέπει να αναφερθούν και τα πάσης φύσεως λειτουργικά κόστη.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 

 
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

  ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ        
ΕΤΗΣΙΑ 

Α/Α     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ % 
ΚΑΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Κλιματιστική μονά-

δα πλήρης 

 4  
 

   

2 Σύστημα plenum ή 

αεραγωγών 

 4  
 

   

3 Φίλτρα αέρα (επιπ-

λέον αυτών που 

διαθέτει η μονάδα) 

 4 σετ (ένα εφεδρι-

κό σετ για την κά-

θε μονάδα) 

 
 

   

4 Εγκατάσταση μετά 

των υλικών 

 4  
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   
 

   

 
Φ.Π.Α. (%) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

   
--------- 

--------- 

  
--------- 

--------- 

 
 
 

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς: 

1. Άλλες δαπάνες που δεν αναφέρονται ειδικά αλλά βαρύνουν την προσφορά θα 

δηλωθούν από τον προμηθευτή. Αν δεν δηλωθούν, θεωρείται ότι συμπεριλαμβά-

νονται στις παραπάνω τιμές. 

2. Η τιμή που θα δοθεί για τα φίλτρα αέρα θα ισχύσει και σε όλες τις μεταγενέστερες 

παραγγελίες για τα 7 έτη υποχρεωτικής συντήρησης. Αν τα επιπλέον σετ φίλτρα 

αέρα δηλωθούν ΔΩΡΕΑΝ, η προσφορά απορρίπτεται. 

 

 

Π α ρ α τ ή ρ η σ η : 

Θα υποβληθεί πίνακας  σε  € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
       Προς Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.     

       Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ  40 & Λ . ΣΥΓΓΡΟΥ  
 
              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ    

♦ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαι-
ρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και ολογρά-
φως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………………………. Δ\νση ………………………………………………………….  
δια τη συμμετοχή  της στο διενεργούμενο επαναληπτικό διαγωνισμό της 
………………………………………………για την προμήθεια ……………………………………... σύμφω-
να με την υπ. αρ. ………\            δ\ξή σας. 

♦ Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγω-
νισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 
της. 

♦ Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απ-
λή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

♦ Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

♦ Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβ-
ληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 

♦ Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )        Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
    ΕΥΡΩ. …………………… 
 
Προς Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 40 & ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 

♦ ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαι-
ρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………… (και ολογράφως) 
…………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της 
εταιρείας …………………………………. Δ\νση …………………………………………………. για την 
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγρα-
ψε μαζί σας για τη προμήθεια …………………………………… (αρ.διακ/ξης……/….) προς 
κάλυψη αναγκών του ……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής.  

 

♦ Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απ-
λή 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 σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας 
καμιά ισχύ. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )        Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
    ΕΥΡΩ. …………………… 
 
Προς Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 40 & ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 

♦ ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαι-
ρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………… (και ολογράφως) 
…………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της 
εταιρείας …………………………………. Δ\νση …………………………………………………. για την 
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγρα-
ψε μαζί σας για τη προμήθεια …………………………………… (αρ.διακ/ξης……/….) προς 
κάλυψη αναγκών του ……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής.  

 

♦ Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή 
σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγρα-
φη 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 σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας 
καμιά ισχύ. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )        Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
    ΕΥΡΩ. …………………… 
 
Προς Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 40 & ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 

♦ ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαι-
ρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………… (και ολογράφως) 
…………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της 
εταιρείας …………………………………. Δ\νση …………………………………………………. για την 
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγρα-
ψε μαζί σας για τη προμήθεια …………………………………… (αρ.διακ/ξης……/….) προς 
κάλυψη αναγκών του ……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής.  

 

♦ Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απ-
λή 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 σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας 
καμιά ισχύ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 
 

ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ   

για την 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (4) ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑ για την κάλυψη των αναγ-
κών της ΗΔΙΚΑ. 
 
Αναφερόμενοι στην ανωτέρω προμήθεια, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του παρόν-

τος διαγωνισμού, η ΗΔΙΚΑ  θα διενεργήσει ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι όροι και 

ο τρόπος διενέργειας του οποίου περιγράφονται στη συνέχεια  :   

 

1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός θα διενεργηθεί για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ α-

ποκλειστικά στο Internet site της εταιρίας ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E που αν-

τιπροσωπεύει στην Ελλάδα το σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασ-

μών της εταιρείας EU Supply. 

2. Όροι & κανόνες  που διέπουν το  συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό: 

2.1. Γλώσσα. Ο Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε πε-

ρίπτωση συμμετοχής αλλοδαπού συμμετέχοντος στην Αγγλική γλώσσα. 

2.2. Νόμισμα. Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί κάθε Πλειστηριασμός 

θα είναι το ΕΥΡΩ. Οι προσφερόμενες τιμές κατά τη διάρκεια του πλειστηρι-

ασμού, θα είναι οι τιμές χωρίς ΦΠΑ.  

2.3. Διάρκεια. Η διάρκεια του Πλειστηριασμού  θα είναι 40  λεπτά. Εάν όμως εν-

τός του τελευταίου πεντάλεπτου πριν από τη λήξη του χρόνου του Πλειστη-

ριασμού υπάρχει προσφορά αποδεκτή από το Σύστημα, το πέρας του χρονι-

κού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα πεντάλεπτο. Το σύσ-

τημα ανανεώνει αυτόματα την παράταση, όταν υπάρχει νέα βελτιωμένη και 

νικητήρια οικονομική προσφορά.  Δεν υπάρχει περιορισμός στην ανανέωση 

των παρατάσεων. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα τερματιστεί όταν μετά 

τα πρώτα 40 λεπτά ή τις παρατάσεις των 5 λεπτών δεν ληφθεί μία νέα νικη-

τήρια προσφορά που θα είναι σύμφωνη με το κριτήριο του ελάχιστου βήμα-

τος βελτίωσης της προσφοράς. 

2.4. Χρόνος. Ο χρόνος του συστήματος είναι ο επίσημος χρόνος της Ελλάδας, ο 

οποίος παρουσιάζεται και στην οθόνη του συστήματος. 

2.5. Τύπος Πλειστηριασμού και Κανόνας Πλειστηριασμού. Ο Πλειστηριασμός 

είναι “μειοδοτικού τύπου”, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Κατά τη διεξαγωγή του Πλειστηριασμού ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται 

προσφορές που ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια: 

• Είναι χρονικά έγκυρες (δηλ. καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστημα της 

EU Supply εντός του χρόνου διάρκειας του Πλειστηριασμού και των τυχόν 

παρατάσεών του) 
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• Βελτιώνουν την προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή τουλάχιστον κατά 

ποσό ίσο με το βήμα 2.9. Ειδικά η πρώτη προσφορά στο σύστημα, η οπο-

ία αποτελεί και επιβεβαίωση της συμμετοχής του εκάστοτε προμηθευτή, 

γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον ίση με το τίμημα εκκίνησης. 

 

2.6. Γενικοί Κανονισμοί Πλειστηριασμού-Υπερισχύουσα Προσφορά. Κατά την 

διάρκεια του Πλειστηριασμού, κάθε προμηθευτής που θα συμμετάσχει θα 

έχει την δυνατότητα να γνωρίζει την τιμή εκκίνησης (initial price) που έχει 

θέσει η ΗΔΙΚΑ σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο 2.7. Εφόσον ο προ-

μηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στον πλειστηριασμό, θα έχει τη δυ-

νατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του (rank) στον διαγωνισμό. Οι προ-

μηθευτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν ποιοι άλλοι προμη-

θευτές  δίνουν προσφορές και δεν θα μπορούν να γνωρίζουν τον αριθμό των 

συμμετεχόντων.  

2.7. Τιμή εκκίνησης – Άνω Όριο του Πλειστηριασμού. Το τίμημα εκκίνησης είναι 

το τίμημα της οικονομικής προσφοράς του εκάστοτε προμηθευτή, για το σύ-

νολο των  υπό προμήθεια  ειδών που θα έχει προκύψει από τη διαδικασία 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.   

2.8. Αρχική επιβεβαίωση προσφορών. Στην πρόσκληση που θα λάβουν οι προ-

μηθευτές, θα καλούνται να επιβεβαιώσουν τις ήδη υποβληθείσες οικονομι-

κές προσφορές τους από 48 έως και 24 ώρες πριν την έναρξη του Ηλεκτρονι-

κού πλειστηριασμού. Εάν οι προμηθευτές δεν επιβεβαιώσουν τις αρχικές  

προσφορές τους μέσα από το σύστημα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη διενέρ-

γεια του Ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δε θα γίνουν δεκτοί στη διενέργεια 

του Ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και δε θα μπορέσουν να συμμετέχουν σε 

αυτόν.   

2.9. Βήμα του Πλειστηριασμού. Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς συμμετέ-

χοντος αφορά το σύνολο της προμήθειας και είναι τουλάχιστον μειωμένο 

κατά 50€  από την τελευταία έγκυρη προσφορά του. Το τίμημα που θα 

προσφερθεί στον Πλειστηριασμό δεν θα τελεί υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή 

περιορισμούς. 

2.10. Σχόλια. Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις 

προσφορές τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγω-

γής του Πλειστηριασμού. 

3. Δημοσιότητα στοιχείων και συμμετεχόντων κατά τον Πλειστηριασμό. 

Βασικά στοιχεία που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή ως πληροφορία στην οθόνη κά-

θε συμμετέχοντα είναι: 
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• το τίμημα της δικής του τιμής εκκίνησης στο Σύστημα. Δεν επιτρέπεται η εισα-

γωγή καμίας προσφοράς που ξεπερνά αυτό το ποσό.   

• την ανά πάσα στιγμή αντίστοιχη κατάταξη του προσφέροντος. Εφόσον ο προμη-

θευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στον πλειστηριασμό, θα έχει τη δυνατότη-

τα να γνωρίζει και την κατάταξή του (rank) στον διαγωνισμό. 

• Το χρόνο του συστήματος. 

Τα ονόματα των εταιριών που υποβάλλουν τις προσφορές δεν είναι διαθέσιμα στους 

άλλους συμμετέχοντες κατά την διεξαγωγή του Πλειστηριασμού. Επίσης οι προμη-

θευτές δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την τρέχουσα καλύτερη προσφορά, αλλά 

μόνο την τρέχουσα κατάταξή τους. 

 

3.1. Ισχύς προσφορών. Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από 

το Σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυ-

ρες μόνο μέσω του συστήματος και κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασμού. 

Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα, ακυρώνει όλες 

τις   προηγούμενες προσφορές του ίδιου συμμετέχοντα. Όπως αναφέρεται 

και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B της διακήρυξης, οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύ-

ουν τους υποψηφίους Αναδόχους / Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό για έξι 

(6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της αρχικής 

υποβολής τους. 

 

3.2. Χρονοδιάγραμμα Πλειστηριασμού. Όλοι οι προμηθευτές που έχουν επιλε-

γεί να συμμετάσχουν στον Πλειστηριασμό θα ειδοποιηθούν ταυτόχρονα  

από την ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με την ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. λαμβά-

νοντας σχετική πρόσκληση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή  φαξ), για το 

χρονοδιάγραμμα του Πλειστηριασμού το οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευ-

ση τους, την διεξαγωγή του εικονικού Πλειστηριασμού, τη διαδικτυακή διε-

ύθυνση όπου κατά την διεξαγωγή της εκπαίδευσής τους θα εγγραφούν 

Online στο πραγματικό ενεργό επιχειρησιακό σύστημα (στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον https://edu.eu-supply.com/login.asp?B=GNOMON θα προηγηθεί 

και προσομοίωση της διαδικασίας εγγραφής) και την ημερομηνία διεξαγω-

γής του κανονικού και του εικονικού Πλειστηριασμού.  

Η πρόσκληση θα αποσταλεί προς τους συμμετέχοντες μόνον εφόσον η προσφορά  
τους έχει κριθεί από την ΗΔΙΚΑ  ως αποδεκτή (μετά τον έλεγχο των δικαιολογητι-
κών, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών). 
Κατά την εκπαίδευσή τους οι προμηθευτές θα παραλάβουν όλη την πληροφορία που 

χρειάζονται για να συνδεθούν και να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό σύστημα πλε-

ιστηριασμών.  Στο σύνολο της πληροφορίας θα περιλαμβάνονται οι οδηγίες για τον 

τρόπο συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, συμπεριλαμβανομένων και 

των τεχνικών θεμάτων, οι οδηγίες για την εκπαίδευση καθώς και οι οδηγίες για τον 

εικονικό Πλειστηριασμό.   
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Οι προμηθευτές κατά την εγγραφή τους στο σύστημα, θα απαιτηθεί από μόνοι τους 

(ώστε να μην έχει γνώση κανείς άλλος πέραν των ιδίων) να δημιουργήσουν τους δι-

κούς τους κωδικούς πρόσβασης και ασφαλείας για το ηλεκτρονικό σύστημα πλεισ-

τηριασμών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους στον Ηλεκτρο-

νικό Πλειστηριασμό (εικονικό και πραγματικό).  

 
Υπενθυμίζεται στους προμηθευτές πως στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας 
τους, που θα δηλώσουν στη ΗΔΙΚΑ, με την προσφορά τους, θα πρέπει να συμπερι-
λάβουν και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email), στο οποίο 
θα τους σταλούν οι προσκλήσεις.  Οι προμηθευτές θα πρέπει με δική τους ευθύνη 
να δηλώσουν μία ενεργή διεύθυνση. 
 
Με την πρόσκληση που θα λάβουν οι προμηθευτές, θα καλούνται να επιβεβαιώσουν 

τις ήδη υποβληθείσες οικονομικές προσφορές τους από 48 έως και 24 ώρες πριν την 

έναρξη του Ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και η ανωτέρω επιβεβαίωσή τους θα διε-

νεργηθεί κατά την εκπαίδευσή τους (ειδικότερα, η επιβεβαίωση θα γίνει μετά το τέ-

λος της εκπαιδευτικής εικονικής ηλεκτρονικής δημοπρασίας μέσα από το χώρο εκπα-

ίδευσης με την παρουσία της Επιτροπής του Διαγωνισμού και πριν τη διενέργεια της 

δεύτερης εικονικής ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην οποία οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι 

προμηθευτές θα συμμετέχουν από τον χώρο τους).  Εάν οι προμηθευτές δεν επιβε-

βαιώσουν τις αρχικές  προσφορές τους μέσα από το σύστημα, τουλάχιστον 24 ώρες 

πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δε θα γίνουν δεκτοί στη διε-

νέργεια του Ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και δεν θα  μπορέσουν να συμμετέχουν 

σε αυτόν.   

 

Οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον ηλεκτρονικό Πλειστηρι-

ασμό μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  

 

 

https://www.eu-supply.com/login.asp?B=GNOMON 

 

 

Πριν τον κανονικό Πλειστηριασμό θα προηγηθεί η εκπαίδευση όπου θα δοθούν όλες 

οι απαιτούμενες διευκρινίσεις σχετικά με το σύστημα, τεχνικές οδηγίες (system 

browser specifications), καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης.  

 

Η εκπαίδευση  θα είναι η ίδια για όλους τους προμηθευτές.  Μετά την εκπαίδευση 

ακολουθεί ο εικονικός πλειστηριασμός, προκειμένου οι προμηθευτές να είναι πλή-

ρως προετοιμασμένοι για τη διεξαγωγή του κανονικού πλειστηριασμού. 

Τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμετέχουν τόσο στην εκπαίδευση όσο 

και στον εικονικό Πλειστηριασμό. Η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. και η ΗΔΙΚΑ δεν 

ευθύνονται για λανθασμένη εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του συστήματος.  

 

4. Κανόνες που διέπουν όλους τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς μέσω του 

συστήματος της EU Supply.   
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Πριν τον Πλειστηριασμό 
 

4.1. Υποδομή συμμετέχοντος. Για τη συμμετοχή στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασ-

μό oι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέ-

σω Microsoft Internet Explorer 5.0 ή επόμενες εκδόσεις, Netscape 4.1 ή ε-

πόμενες εκδόσεις, Mozilla Firefox 1.0 ή επόμενες εκδόσεις μέσω modem με 

ταχύτητα σύνδεσης τουλάχιστον 56k. Η ελάχιστη υποδομή που απαιτείται 

είναι η ακόλουθη: 

4.2. Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ  

PC hardware  

128 MB RAM 

 Οθόνη Standard super VGA (800x600)  

 CPU: 450 MHz 

Λειτουργικό σύστημα  

Microsoft Windows 98, ME, NT, 2000, XP 

Apple MacOS 9 o 

Linux Red Hat 6.0 

Internet browser 

Microsoft Internet Explorer 5.0 ή μεταγενέσ-

τερο  

Netscape 4.1 ή μεταγενέστερο  

Mozilla Firefox 1.0 ή μεταγενέστερο  

Browser configuration and plug-ins 

Σύνδεση Internet 56k modem 

Ασφάλεια  Δυνατότητα εγκατάστασης ActiveX objects 

 

4.3. Δίκτυο  

• Σύνδεση με την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών της EU 

Supply μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.eu-

supply.com/gnomon.asp 

• Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account).  

• Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιμή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης 

στο Internet. 

• Για λόγους ασφαλείας και ομαλής  διεξαγωγής  των Ηλεκτρονικών Πλε-

ιστηριασμών δεν επιτρέπεται η πολλαπλή, ταυτόχρονη είσοδος στην 

εφαρμογή (multiple logins). 

4.4. Εκπαίδευση υποψηφίων συμμετεχόντων  

• Πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, οι συμμετέχον-

τες προμηθευτές θα παρακολουθήσουν ένα πλήρες εκπαιδευτικό σε-

μινάριο για τη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.  

Το σεμινάριο θα γίνει μέσω του διαδικτύου / τηλεδιάσκεψης ή τηλε-

φωνικά ή και στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής (Είθισται η εκπαίδευση 
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των προμηθευτών να διενεργείται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής 

με παρουσία μέλους της Επιτροπής του Διαγωνισμού).  Το σεμινάριο 

θα είναι το ίδιο για όλους τους προμηθευτές.  

• Επιπρόσθετα, έχει προγραμματιστεί και μία δοκιμαστική/εικονική λει-

τουργία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όπου οι προμηθευτές θα έχουν 

τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασ-

μών με εικονικές τιμές. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανάλυση της 

σύνδεσης με το σύστημα και την εξοικείωση με το σενάριο του Πλεισ-

τηριασμού. 

• Περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό μέρος επι-

δεικνύεται η μεθοδολογία διασύνδεσης μέσω Internet στο σύστημα 

της EU Supply A.E. καθώς και ο τρόπος υποβολής προσφορών μέσω 

του συστήματος. 

• Κατά την εκπαίδευση διανέμεται το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο περιγ-

ράφει σε απλά και κατανοητά βήματα, τα στάδια, για τη συμμετοχή 

του προμηθευτή στον Πλειστηριασμό. 

4.5. Εικονικός Πλειστηριασμός. Στον εικονικό Πλειστηριασμό που θα ακολουθή-

σει της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν: 

• την πρόσβαση ΙΝΤΕRΝΕΤ, στο σύστημα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών 

από μία ή/και περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους,  

• να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην  

ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. προς επίλυση πριν τον κανονικό πλεισ-

τηριασμό, 

• να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιμότητα πολλαπλών και εναλλακτικών 

τρόπων διασύνδεσης και ότι οι ρυθμίσεις τους είναι σύμφωνα με τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές, 

• να εξοικειωθούν με το σύστημα του πλειστηριασμού ώστε να μην έχο-

υν κανένα πρόβλημα κατά την διάρκεια του κανονικού Πλειστηριασ-

μού κλπ.   

 

Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες θεωρούνται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι 

για το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού μετά την ενημέρωση και εκπαίδευση 

που θα γίνει από την ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E.   και τον εικονικό πλειστηριασ-

μό στον οποίο θα συμμετάσχουν. Η ΗΔΙΚΑ και η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E.  δεν 

θα ευθύνονται για τυχόν λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του Συστή-

ματος κατά τη διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. 

 

Κατά  τη διάρκεια του Πλειστηριασμού 
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4.6. Αποδεκτές προσφορές. Η προσφορά ενός συμμετέχοντα γίνεται δεκτή από 

το σύστημα μόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις 

:   

4.6.1. Φθάνει στο σύστημα της EU Supply εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά 

έγκυρη). Ειδικότερα : 

� Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται στο 

σύστημα πλειστηριασμών, όταν φθάνει στα συστήματα της EU Supply 

κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασμού και των τυχόν παρατάσεών του, 

του χρόνου μετρούμενου αποκλειστικά κατά την άφιξη της προσφοράς 

στα εν λόγω συστήματα της εταιρίας EU Supply.   

� Κάθε χρονικά έγκυρη προσφορά θεωρείται ότι υπεβλήθη και γίνεται 

δεκτή ή απορρίπτεται ανάλογα με τα παρακάτω αναφερόμενα.  

� Είναι σύμφωνη με τον κανόνα του Πλειστηριασμού. Ο τύπος και ο κα-

νόνας αναφέρονται στους όρους όπως αναγράφονται στις παραγράφο-

υς 2.5 και 2.6.  Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστη-

μα, επιστρέφεται μια ένδειξη (μήνυμα) στην οθόνη του συμμετέχοντα, 

για τον εάν έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. Προσφορά που 

δεν ικανοποιεί τους όρους που αναγράφονται στην παράγραφο 2.5 δεν 

γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα και θεωρείται ως μη γενόμενη και 

δεν λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο του Πλειστηριασμού.  

4.7. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα. Η EU Supply A.E.  έχει λάβει όλα τα αναγ-

καία και δυνατά μέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνι-

κού προβλήματος κατά την διάρκεια του κανονικού Πλειστηριασμού. Σε πε-

ρίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα: 

   

� Τεχνικό πρόβλημα της EU Supply A.E. O διαγωνισμός κατά τη διάρκεια 

του οποίου εμφανίζεται τεχνικό πρόβλημα, θα διακόπτεται 

/ακυρώνεται και θα επαναλαμβάνεται σε νέο χρόνο  (ημερομηνία και 

ώρα)  που η ΗΔΙΚΑ θα γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου στους δια-

γωνιζόμενους μέσω fax ή/και e-mail. 

� Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος. Σε περίπτωση προβλήματος της υ-

ποδομής (σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, κλπ) ενός συμμετέχοντα, χρη-

σιμοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική υποδομή του. 

� Ο Πλειστηριασμός δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής 

συμμετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς συμμετέχοντα. 
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4.8. Εγγυήσεις. Η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. και η ΗΔΙΚΑ δεν έχουν σε καμία 

περίπτωση, την υποχρέωση να καταβάλουν οποιαδήποτε αποζημίωση οποι-

ασδήποτε μορφής για ζημίες που προκαλούνται από τη χρήση της πλατφόρ-

μας διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών, ανεξάρτητα από εάν έχει 

συμβεί άμεσα ή έμμεσα, ή εάν η ζημία συνίσταται σε απώλειες κερδών ή σε 

άλλα έξοδα που προκύπτουν, για παράδειγμα και χωρίς περιορισμό, ευθύνη 

να καταβάλει αποζημιώσεις σε τρίτους.  

 

Επίσης, η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. και η ΗΔΙΚΑ  δε φέρουν καμία ευ-

θύνη για την ιστοσελίδα ή την πλατφόρμα διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών 

Πλειστηριασμών, ούτε για οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση ζημία που μπορεί 

να προκληθεί από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την πλατφόρμα διεξα-

γωγής των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών. 

 

 


