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ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10  
 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 25.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 
(Απόφαση Δ.Σ. αρ. 1102 της συνεδρίασης αρ. 219/29.5.2015)  

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ: Με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών στο πρωτόκολλο 
της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ υπόψη Επιτροπής Προμηθειών. Οι προσφορές θ’ ανοιχθούν σε δημόσια 
συνεδρίαση της Επιτροπής, που θα γίνει στα Γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - Λαγουμιτζή 40 και 
Λεωφ. Συγγρού 1ος όροφος – την 27η/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. 

 

A.  ANTIKEIMENO TΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Ο παρών διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’.   
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Ζητείται τα προσφερόμενα είδη να είναι επώνυμου κατασκευαστικού οίκου και να 
συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.  Σημειώνεται ότι  όπου γίνεται 
αναφορά σε συγκεκριμένα είδη, πρότυπα ή πιστοποιήσεις γίνονται δεκτά τα αναφερόμενα 
ή ισοδύναμα.  
 

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 
μέχρι την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την 
καθορισμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η διακήρυξη δεν θα γίνονται δεκτές αλλά θα 
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επιστρέφονται. Η Επιτροπή Προμηθειών θα παραλάβει μέσω του Πρωτοκόλλου τις προσφορές 
τις οποίες θα αποσφραγίσει με τη διαδικασία που αναφέρεται στο ΚΕΦ. Ε της παρούσας.   

Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την επομένη ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α.     η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
β. ο παραλήπτης: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
γ.  ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης  
δ. η ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών  
ε.  τα στοιχεία του αποστολέα 

Οι προσφορές που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπο + 1 αντίγραφο σε cd πλην των δικαιολογητικων 
συμμετοχής),  o οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού 
όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ιδιαίτερους φακέλους και ειδικότερα:  

Γ.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού μαζί 
με την Προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής  

Γ.1.1  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας € 1.537,50 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με το ΦΠΑ (ως το συνημμένο υπόδειγμα του ΠAΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Γ’).  Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται ανωτέρω.   

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ισχύων ΦΠΑ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Γ.1.2  Υπεύθυνη δήλωση από το Νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ότι σε περίπτωση που 
ανακηρυχθεί μειοδότης θα προσκομίσει εντός 20 ημερών από τη λήψη της σχετικής 
κοινοποίησης τα αναφερόμενα στην Γ.4 Δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

Γ.1.3  Τα πιστοποιητικά της παρ. Γ.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής με συμπληρωμένο 
τον αντίστοιχο πίνακα.  

Γ.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Σε ιδιαίτερο φάκελο σφραγισμένο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Οι τεχνικές προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων και όχι για 
μέρος αυτών.  

Αναλυτική περιγραφή των ειδών του πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας συνοδευόμενη 
από prospectus, πιστοποιήσεις των υλικών καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται 
αναγκαίο.  

Η τεχνική προσφορά που θα συνταχθεί σύμφωνα με τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της Διακήρυξης. Ο φάκελος θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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Εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει αντίγραφο του πίνακα 
οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. (απουσία πίνακα οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές 
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς). 

Γ.3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Σε  ιδιαίτερο επίσης φάκελο σφραγισμένο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική 
προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄. 

Γ.4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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 δικαιολογητικά 
που θα πρέπει να υποβληθούν εντός του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

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 
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

Γ.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα 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 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 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

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 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος 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 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. 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   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. 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   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος 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   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος 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 Κατακύρωσης 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 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές 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, 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης έκδοσης μετά  την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει 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   

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 συμβολαιογράφου 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». Ειδικά ως προς τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο 
(πτωχεύσεως, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συνδιαλλαγής κλπ) αυτά δύναται να 
αντικατασταθούν από την ως άνω αναφερόμενη ένορκη βεβαίωση.  

 

Γ. 4.2 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 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα 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 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 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

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 

ΝΑΙ   

                                                           
1
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος 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 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 
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 υποβολής των 
δικαιολογητικών 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 
αναγκαστική διαχείριση 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 υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος 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   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος 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 Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό 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 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό.  

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 Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης έκδοσης μετά  την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει 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   

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 υποψήφιου 
Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου 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». Ειδικά ως προς τα 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο ή τον αντίστοιχο φορέα της χώρας που έχει 
την έδρα του ο υποψήφιος (πτωχεύσεως, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
συνδιαλλαγής κλπ) αυτά δύναται να αντικατασταθούν από την ως άνω αναφερόμενη ένορκη 
βεβαίωση. 

 

Γ.4.3 Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

                                                           
2
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 
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1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει 
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 δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήματα 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 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 πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  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 Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 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   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 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   
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7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  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 προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  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 Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
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 εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

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 συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
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κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». Ειδικά ως προς τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο 
(πτωχεύσεως, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συνδιαλλαγής κλπ) αυτά δύναται να 
αντικατασταθούν από την ως άνω αναφερόμενη ένορκη βεβαίωση. 

Γ.4.4 Οι Συνεταιρισμοί 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα 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 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 πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

ΝΑΙ   

4.  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 Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 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   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 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. 

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό 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 Προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  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 Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

NAI   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

15.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

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 συμβολαιογράφου 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». 

4.5 Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης 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 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα 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 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 κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

                                                           
3
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι 

νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 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 κοινοποίηση της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 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 υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 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 υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση 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 υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό 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 Προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   
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11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για 
το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  

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 Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
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 εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

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 υπεύθυνη δήλωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου 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». Ειδικά ως προς τα 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο ή τον αντίστοιχο φορέα της χώρας που έχει 
την έδρα του ο υποψήφιος (πτωχεύσεως, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
συνδιαλλαγής κλπ) αυτά δύναται να αντικατασταθούν από την ως άνω αναφερόμενη ένορκη 
βεβαίωση. 

 

4.6 Οι Ενώσεις – Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.   Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 
συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   
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Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

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 δεν απαιτείται να φέρουν γνήσιο 
υπογραφής. 

3. Τα δημόσια έγγραφα δεν απαιτείται να φέρουν επικύρωση. Τα ιδιωτικά έγγραφα απαιτείται να 
φέρουν επικύρωση από Δικηγόρο.    

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 
1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα 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/ 
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η 
δυνατότητα 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 οφείλουν 
να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη 
διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

 
Γ. 5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής (ο πίνακας υποβάλλεται συμπληρωμένος εντός του 
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής συνοδευόμενος με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα)   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Πιστοποίηση CE MARK των προσφερόμενων ειδών.  ΝΑΙ   

2. Αποδεδειγμένος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
τους να είναι τουλάχιστον 75.000,00 Ευρώ.  

NAI   

 
 
Δ.  ΤΙΜΕΣ 

Οι προσφερόμενες από τους προμηθευτές τιμές θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ και πρέπει να 
περιλαμβάνουν απαραίτητα τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος και συνολική τιμή.   

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις παρακάτω αναλύσεις: 

(α)  την προμήθεια των ειδών ,  

 (β)  τη ζητούμενη εγγύηση του κεφ. Ζ της παρούσας.  

Η συνολική τιμή θ΄ αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.  

Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θ’ 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο 
στις εγκαταστάσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. όπως αναφέρεται στην Διακήρυξη (οι τιμές 
περιλαμβάνουν φόρους, δασμούς, κ.λπ. εκτός Φ.Π.Α).  
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 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της. 

 Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία 
(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα, θ’ απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή του προσφερόμενου είδους σε ποσοστό  επί τοις εκατό 
(%) και σε ποσό, θά αναγράφεται ρητά στην προσφορά, αλλά δε θα περιλαμβάνεται στην 
κύρια τιμή. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ θα διορθώνεται από την 
H.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή  

 Τυχόν εκπτώσεις που θα γίνουν από τους προμηθευτές επί των προσφερομένων ειδών και 
υπηρεσιών, θα πρέπει ν΄ αναφέρονται ρητά και ως ποσοστό. Σε περίπτωση μη αναφοράς, 
τα ποσοστά θα εξάγονται από την Επιτροπή με την σχετική εκατοστιαία ποσοστικοποίηση. 

 Επισημαίνεται ότι εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θ΄ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που 
υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό (25.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.) απορρίπτονται 
αυτοδίκαια.  

 Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος ν΄ αναφέρει στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
περιπτώσεις μείωσης τιμών με την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις 
μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 

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

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.  Η Επιτροπή Προμηθειών θα κινηθεί ως εξής: 

α) Σε πρώτη φάση αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, (εντός των οποίων θα υπάρχουν και τα δικαιολογητικά 
των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. Γ.5)  και τεχνικών προσφορών. Οι 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν  αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή Προμηθειών και τοποθετούνται σε ένα φάκελο, ο 
οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται, προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 1γ του κεφ.Ε.  

β)  Σε δεύτερη φάση θα μελετηθούν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών και εάν προκύπτουν ζητήματα αποκλεισμού η Επιτροπή θα 
εισηγηθεί σχετικά στην Υπηρεσία. Όσες προσφορές δεν κριθούν αποδεκτές από τα 
προσκομισθέντα στοιχεία δεν θα ληφθεί υπόψη αντίστοιχα και η οικονομική προσφορά 
τους. Συνεπώς, μόνο οι αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους 
τεχνικούς όρους της παρούσας θα μετέχουν στην κρίση για κατακύρωση και με 
κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή. Επισημαίνεται ότι οι προδιαγραφές του 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ είναι οι ελάχιστες αποδεκτές και στην τεχνική αξιολόγηση δεν 
συμμετέχουν λύσεις που είναι υποδεέστερες αυτών.  

γ) Τέλος σε τρίτη φάση, η Επιτροπή θα προβεί στην  αποσφράγιση των φακέλων των 
οικονομικών προσφορών. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, για όσες κρίθηκαν αποδεκτές  αποσφραγίζονται από την Επιτροπή 
Προμηθειών. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και 
ώρα, που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και θα τους 
επισταλεί με  FAX ή έγγραφο από την Επιτροπή Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ προ της 
ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.  Όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

δ) Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη συνολικά χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των 
ζητούμενων προϊόντων.   

Η Επιτροπή πριν την τελική πρόταση κατακύρωσης στέλνει έγγραφη ειδοποίηση προς 
τον υποψήφιο Ανάδοχο που αναδεικνύεται επικρατέστερος να προσκομίσει εντός 20 
ημερών τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ.4 «Δικαιολογητικά κατακύρωσης». Το πρακτικό 
με την τελική εισήγηση της Επιτροπής συντάσσεται μετά την προσκόμιση και έλεγχο 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

 
2.  Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στη διαδικασία 
καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Για την παράδοση των ειδών καθώς και τις ρήτρες από τυχόν καθυστερήσεις, ισχύουν τα εξής: 

1. Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα που θα ορίζουν 
οι διαγωνιζόμενοι στις προσφορές τους. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
των 25 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Η θέση στην οποία θα γίνει η παράδοση των ειδών είναι το κτίριο της οδού Λυκούργου 10 
και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει 
την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Τμήμα Συμβάσεων ή Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης & Ασφάλειας 
Συστημάτων) για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται πιο πάνω να 
παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη Η διαπίστωση ότι τα είδη παραδόθηκαν και είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, της σχετικής σύμβασης και της 
προσφοράς του Προμηθευτή γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβών - που θα συντάξει 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από τη Δ/νση Τεχνικής 
Υποστήριξης και Ασφάλειας συστημάτων για την τήρηση των ως άνω.  

5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού. Ο προμηθευτής 
μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης εντός του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, τα είδη δεν παραλαμβάνονται  από την Επιτροπή Παραλαβών, μέχρι την έκδοση 
απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση. 
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6. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, με απόφαση του ΔΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται σε περίπτωση σοβαροτάτων 
λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης- εγκατάστασης του 
εξοπλισμού ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανώτερη βία. Στις 
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

7. Αν περάσει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης ή αν λήξει ο παραταθείς κατά τα 
ανωτέρω χρόνος, χωρίς τα είδη να έχουν παραδοθεί, 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 αποζημίωσης. 

8. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν 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 προβλεπομένων 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 συμβατικής αξίας 
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό 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 συμβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας 
των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που το μέρος των ειδών 
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Ζ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Ζητείται εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προσφερόμενα είδη διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών 
από την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των ειδών. Για το διάστημα της εγγύησης 
θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή ίση με το 2,5% της αξίας των ειδών η οποία θα αποδεσμευτεί 
μετά τη λήξη της προσφερόμενης εγγύησης. Κατά τη διάρκεια της ζητούμενης εγγύησης ο 
Προμηθευτής θα προβαίνει σε αντικαταστάσεις ακαταλλήλων ειδών.  

Η. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, ιδίως: 
 για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, 
 εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
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 εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 
 εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, δύναται να αποφασίσει κατακύρωση του έργου για 
μειωμένες ποσότητες μέχρι ποσοστού 50% και για αυξημένες ποσότητες μέχρι 30% σε σχέση με 
την χαμηλότερη προσφορά και υπό την προϋπόθεση επάρκειας της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο με τις μειωμένες ή τις 
αυξημένες ποσότητες.  

Θ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  Ο προμηθευτής  υποχρεούται συγχρόνως με την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% του συμβατικού τιμήματος. Η 
εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή της 
προμήθειας με την προϋπόθεση ότι θ’ αντικατασταθεί με άλλη ίση 2,5 % της καθαρής αξίας 
του εξοπλισμού η οποία θα παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης 
καλής λειτουργίας του κεφ. Ζ της παρούσας.  

2.  Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της 
από την Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 
ΣΤ της παρούσας. Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή της Προμήθειας είναι υποχρεωμένος 
να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ. 

β) Φορολογική ενημερότητα. 

3.  Για την εκπρόθεσμη παράδοση και λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Κανονισμού Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ (ΦΕΚ 1990/Β/23.12.2010).   

4.  Ο Φ.Π.Α. των τιμολογίων βαρύνει την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Η προμήθεια υπόκειται σε 
παρακράτηση ποσού 0,10% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων σύμφωνα με το Ν 
4013/2011 καθώς και 3,6% επί του ως άνω ποσοστού 0,10%. (χαρτόσημο ΟΓΑ). 

5.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της 
παρούσας Διακήρυξης. 

6.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

I.  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή, 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της 

παρ. Γ.1 Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής  & Γ.4 Δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής της παρ. Γ.5. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.  
3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
4. Χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 
5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
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6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης . 
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
8. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την 

ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της 
προσφερόμενης λύσης. 

9. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 
διαγωνισμό. 

10. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος των υπό προμήθεια ειδών. 
11. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, 

προϊόν ή υπηρεσία, ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της 
Οικονομικής Προσφοράς.  

12. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων τεχνικής προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 

13. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς 
τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές. 

14. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο 
που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι 
συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα. 

             Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης 
        Πρόεδρος Δ.Σ. &   

                Διευθύνων Σύμβουλος   

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Λειτουργικές προδιαγραφές –Υπηρεσίες 
                                    Πίνακες τεχνικών προδιαγραφών  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υποδείγματα Εγγυητικών επιστολών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
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ΟΣ 

Ε' 
ΟΡΟΦ

ΟΣ 

ΥΠΟΓΕΙ
Ο 

ΠΑΤΑ
ΡΙ 

ΙΣΟΓΕΙ
Ο 

ΣΥΝΟΛ
Α 

ΚΑΤΑΣΚΕΥ
ΑΣΤΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤ
ΗΣ ΣΟΥΚΟ 
ΜΟΝΟΣ 

ΛΕΥΚΟΣ  (*) 

95 92 88 90 61     26 452 

    
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤ

ΗΣ ΣΟΥΚΟ 
ΜΟΝΟΣ 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
UPS  και 

ΕΞΑΡΤΗΜΑ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ

ΗΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤ

Η UPS (*)                                    

116 74 78 90 35     24 417 

    
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤ

ΗΣ ΣΟΥΚΟ 
ΔΙΠΛΟΣ 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ με 
ΒΑΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και 

2 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ

ΗΣ σε κάθε 
διπλο 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤ
Η UPS (*) 

22 20 21 16 15     12 106 

    
ΑΠΛΟΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΛΕΥΚΟΣ  (*) 

14 23 16 16 13     7 89 

    
ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΛΕΥΚΟΣ  (*) 

4 4 6 5 4 7 8 7 45 

    
ΜΠΟΥΤΟΝ 2 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΛΕΥΚΟ  (*) 

4 4 4 6 4       22 
    

ΚΟΥΤΙ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ
ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ  
και ΒΑΣΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
και ΠΛΑΙΣΙΟ 2 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤ

Η ΣΟΥΚΟ 
ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ 
Ή ΚΟΚΚΙΝΟ- 

ΑΠΛΟ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - 
ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗ - 

ΠΡΙΖΑ 
RJ45(**)  - 
ΜΠΟΥΤΟΝ  

210 228 217 246 129 9 8 22 1069 

    
ΒΑΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
65mm (*) 

44 40 42 32 31     35 224 

    
ΒΑΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (*) 

42 0 0 0 0       42 
    

ΤΑΠΕΣ  2 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΛΕΥΚΕΣ (*) 

6 0 0 0 0       6 
    



 

κα/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΠΡΟΧΕΙΡ. ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ    
 

23 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤ
ΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΣΤΕΓΑΝΟΣ 

          6   3 9 

    
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤ

ΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  

            8   8 
    

ΑΠΛΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΣΤΕΓΑΝΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

              2 2 

    
 
 
*    ΣΥΜΒΑΤΗ/Ο ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ DLP η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΩΛΟΝΑ ΤΥΠΟΥ LEGRAND , ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1/2015 

  **  ΠΛΑΙΣΙΟ 45Χ45 ΓΙΑ 2 ΠΡΙΖΕΣ RJ45 cat6A 
  

 

 

 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΚΑΛΩΔΙΟ 

 
 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 4χ18 ΧΩΝ  430 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL χων 210 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  exit 130 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ. 1χ18επιτ 50 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1χ36επιτ 40 

ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ2,5mm (ΣΕ ΜΕΤΡΑ) 310 
  

 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ  

ΠΥΚΝΩΤΕΣ STARTER ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  
 

   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

      

      

      

      

      

     
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. (%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
Π α ρ α τ ή ρ η σ η : 

Θα υποβληθεί πίνακας  σε  € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

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 διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της 
εταιρείας ………………………………………………………. Δ\νση ………………………………………………………….  δια τη 
συμμετοχή  της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την 
προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ. ………\            δ\ξή σας. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
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 απλή 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 Υπηρεσίας  
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  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. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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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 & Λ . 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 διαιρέσεως 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 υπέγραψε 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 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. 

 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ 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 & 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 διαιρέσεως 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 λειτουργία  των 
παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό σύμβασης ……….., που υπέγραψε μαζί σας η εν 
λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………………(αρ. Διακ/ξης……….) προς κάλυψη 
αναγκών του ……………………………………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2,5% της συμβατικής προ 
Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...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 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 …………….. οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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