
ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΙΘΟΤΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΑΕΝ/ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 
 
I. ΓΕΝΙΚΑ 

τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια εκπαιδευτικοφ 
εξοπλιςμοφ για τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ τθσ ΑΕΝ/Αςπροπφργου. 
 
II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ παροφςασ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 
είκοςι τριϊν χιλιάδων πεντακοςίων εξιντα ευρϊ #23.560,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α. 24%, κρατιςεων υπζρ δθμοςίου), ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ CPV 

01 ΒΙΝΣΕΟ-ΠΡΟΒΟΛΕΑ 
(PROJECTORS) 

 
ΣΕΜ 

30 38652120-7 

02 ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗ ΟΘΟΝΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ 

30 38653400-1 

 
 και κα χρθματοδοτθκεί από τον προχπολογιςμό του ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 
ΣΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΝΕ και τον Προχπολογιςμό Παγίασ Προκαταβολισ ΚΝΕ 
ΑΕΝ/Αςπροπφργου, οικονομικοφ ζτουσ 2021. Οι προςφζροντεσ δφνανται να κατακζςουν 
προςφορά για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν.  
 
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τθσ τιμισ. 
 
IV. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

Σα υπό προμικεια είδθ κα φζρουν τα κάτωκι τεχνικά χαρακτθριςτικά. 
 
(α) ΒΙΝΣΕΟ-ΠΡΟΒΟΛΕΙ (PROJECTORS) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ  

Α1. Όλοι οι όροι των τεχνικϊν απαιτιςεων του παρόντοσ 
πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινι αποκλειςμοφ και 
πρζπει να τεκμθριϊνονται με  αντίςτοιχεσ υποχρεωτικζσ 
παραπομπζσ ςε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, 
manuals κ.λ.π.), τα οποία κα ςυνυποβάλλονται με τθν 
τεχνικι  προςφορά. 
Σα εγχειρίδια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ πρζπει να 
είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τθν περίπτωςθ που 
οριςμζνα από τα ηθτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά δεν 
αναφζρονται ςε τεχνικά φυλλάδια, θ τεκμθρίωςθ κα 
γίνεται με παραπομπι ςε ςχετικζσ βεβαιϊςεισ τθσ 
καταςκευάςτριασ/προμθκεφτριασ εταιρίασ. 

ΝΑΙ 

Β. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

Β1. Βίντεο-προβολζασ τεχνολογίασ LCD, καινοφριοσ, ΝΑΙ 



αμεταχείριςτοσ, όχι προϊόν ανακαταςκευισ και να μθν 
ζχει ανακοινωκεί παφςθ τθσ παραγωγισ του (κατάςταςθ 
END OF LIFE). 
Τποβολι ςχετικισ διλωςθσ εκ μζρουσ του καταςκευαςτι. 

Β2. Ευκρίνεια Σουλάχιςτον HD Ready 

Β3. Μζγιςτθ ανάλυςθ >= 1280 x 800 pixels 

Β4. Φωτεινότθτα >= 3600 Lumen 

Β5. Αντίκεςθ >= 15000:1 

Β6. Σθλεχειριςτιριο ΝΑΙ 

Β7. Λόγοσ πλευρϊν προβολισ 16:10 

Β8. Ελάχιςτθ εςτιακι απόςταςθ >= 16.9 mm 

Β9. Μζγιςτθ εςτιακι απόςταςθ <= 20.28mm 

Β10. Ελάχιςτθ διαγϊνιοσ προβολισ ςε οκόνθ >= 30’’ 

Β11. Μζγιςτθ διαγϊνιοσ προβολισ ςε οκόνθ <= 300’’ 

Β12. Διόρκωςθ κατακόρυφθσ και οριηόντιασ 
τραπεηοειδοφσ παραμόρφωςθσ 

ΝΑΙ 

Β13. Διάρκεια ηωισ λάμπασ >= 6.000 ϊρεσ 

Β14. Είςοδοι USB, VGA, HDMI, Composite 

Β15. Αςφρματο δίκτυο ΝΑΙ 

Β16. Λειτουργία διαχωριςμοφ οκόνθσ (split-screen) ΝΑΙ 

Β.17 Ενςωματωμζνο θχείο ΝΑΙ 

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Γ1. Ο καταςκευαςτισ πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικά 
ISO 9001 και ΙSO 14001, τα οποία υποβάλλονται με τθν 
τεχνικι προςφορά. 

ΝΑΙ 

Γ2. Μαηί με τθν τεχνικι προςφορά να υποβλθκοφν οι 
ςχετικζσ δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ / βεβαιϊςεισ / 
πιςτοποιθτικά του μθχανιματοσ. 

1. ιμανςθ CE 
2. υμμόρφωςθ με τθν Οδθγία RoHS 
3. φςτθμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ Energy Star, ΣUV 

Energy Efficiency ι ιςοδφναμο 

ΝΑΙ 

Γ3. Βεβαίωςθ ςυμμετοχισ παραγωγοφ ςε εγκεκριμζνο 
ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων 
θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ *ΑΗΗΕ, Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE)], 
(Ν.2939/2001, Οδθγία ΕΕ 2012/19/EE, ΚΤΑ  
23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/09.05.2014)) όπωσ 
ιςχφουν. 

ΝΑΙ 

Γ4. Σα μθχανιματα πρζπει να ςυνοδεφονται από όλα τα 
απαιτοφμενα καλϊδια λειτουργίασ και ςυνδεςιμότθτασ. 

ΝΑΙ 

Δ. ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Δ1. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. 
Η εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ περιλαμβάνει τθ δωρεάν 
παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και τεχνικισ 
υποςτιριξθσ όλων των ςυςκευϊν δθλ. τθν υποχρζωςθ 
επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ εξαρτθμάτων, τα 
εξαρτιματα, τισ εργαςίεσ, τθν  παραλαβι/παράδοςθ από 
το/ςτο χϊρο τθσ Ακαδθμίασ. 

>= 2 ζτθ 
(από τθν θμερομθνία 
οριςτικισ παραλαβισ) 

Ε. ΗΜΕΙΩΗ   



 Σα μθχανιματα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα εκνικι και ενωςιακι 
νομοκεςία. 

 Όπου γίνεται παραπομπι ςε πρότυπα, αναφορά 
ςε πιςτοποιθτικά, ςιματα, διπλϊματα 
ευρεςιτεχνίασ ι τφπουσ, ι αναφορά ςε οριςμζνθ 
παραγωγι ι προζλευςθ κ.λ.π. κατά τισ διατάξεισ 
του ν.  4412/2016, όπωσ ιςχφουν νοοφνται και τα 
«ιςοδφναμα». 

 

 
(β) ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ  

Α1. Όλοι οι όροι των τεχνικϊν απαιτιςεων του παρόντοσ 
πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινι αποκλειςμοφ και 
πρζπει να τεκμθριϊνονται με  αντίςτοιχεσ υποχρεωτικζσ 
παραπομπζσ ςε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, 
manuals κ.λ.π.), τα οποία κα ςυνυποβάλλονται με τθν 
τεχνικι  προςφορά. 
Σα εγχειρίδια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ πρζπει να 
είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τθν περίπτωςθ που 
οριςμζνα από τα ηθτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά δεν 
αναφζρονται ςε τεχνικά φυλλάδια, θ τεκμθρίωςθ κα 
γίνεται με παραπομπι ςε ςχετικζσ βεβαιϊςεισ τθσ 
καταςκευάςτριασ/προμθκεφτριασ εταιρίασ. 

ΝΑΙ 

Β. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

Β1. Πανί προβολισ οροφισ θλεκτρικό με χειριςτιριο, 
καινοφριο, αμεταχείριςτο, όχι προϊόν ανακαταςκευισ και 
να μθν ζχει ανακοινωκεί παφςθ τθσ παραγωγισ του 
(κατάςταςθ END OF LIFE). 
Τποβολι ςχετικισ διλωςθσ εκ μζρουσ του καταςκευαςτι. 

ΝΑΙ 

Β2. Αςφρματο RF τθλεχειριςτιριο NAI 

Β3. Μζγεκοσ (ωφζλιμο) >= 300 x 220 cm 

Β4. Διαγϊνιοσ προβολισ >= 150’’ 

Β5. Γωνία κζαςθσ 160 μοίρεσ 

Β6. Προβολι οκόνθσ 4:3 / 16:9 

Β7. Βακμόσ αντανάκλαςθσ 1.0 Gain 

Β8. Auto Lock ΝΑΙ (με τθλεχειριςμό) 

Β9. Χρϊμα/υφι ΛΕΤΚΟ ΜΑΣ 

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Γ1. Ο καταςκευαςτισ πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικά 
ISO 9001 και ΙSO 14001, τα οποία υποβάλλονται με τθν 
τεχνικι προςφορά. 

ΝΑΙ 

Γ2. Μαηί με τθν τεχνικι προςφορά να υποβλθκοφν οι 
ςχετικζσ δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ / βεβαιϊςεισ / 
πιςτοποιθτικά του μθχανιματοσ. 

1. ιμανςθ CE 
2. υμμόρφωςθ με τθν Οδθγία RoHS 
 

ΝΑΙ 

Γ3. Βεβαίωςθ ςυμμετοχισ παραγωγοφ ςε εγκεκριμζνο ΝΑΙ 



ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων 
θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ *ΑΗΗΕ, Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE)], 
(Ν.2939/2001, Οδθγία ΕΕ 2012/19/EE, ΚΤΑ  
23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/09.05.2014)) όπωσ 
ιςχφουν. 

Γ4. Σα μθχανιματα πρζπει να ςυνοδεφονται από όλα τα 
απαιτοφμενα καλϊδια λειτουργίασ και ςυνδεςιμότθτασ. 

ΝΑΙ 

Δ. ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Δ1. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. 
Η εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ περιλαμβάνει τθ δωρεάν 
παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και τεχνικισ 
υποςτιριξθσ όλων των ςυςκευϊν δθλ. τθν υποχρζωςθ 
επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ εξαρτθμάτων, τα 
εξαρτιματα, τισ εργαςίεσ, τθν  παραλαβι/παράδοςθ από 
το/ςτο χϊρο τθσ Ακαδθμίασ. 

>= 2 ζτθ 
(από τθν θμερομθνία 
οριςτικισ παραλαβισ) 

Ε. ΗΜΕΙΩΗ   

 Σα μθχανιματα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα εκνικι και ενωςιακι 
νομοκεςία. 

 Όπου γίνεται παραπομπι ςε πρότυπα, αναφορά 
ςε πιςτοποιθτικά, ςιματα, διπλϊματα 
ευρεςιτεχνίασ ι τφπουσ, ι αναφορά ςε οριςμζνθ 
παραγωγι ι προζλευςθ κ.λ.π. κατά τισ διατάξεισ 
του ν.  4412/2016, όπωσ ιςχφουν νοοφνται και τα 
«ιςοδφναμα». 

 

 
V. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Ωσ τόποσ παράδοςθσ του εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ τθσ 
ΑΕΝ/Αςπροπφργου που βρίςκονται ςτθ Παραλία Αςπροπφργου. 
 
VI. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ οριςτικι παραλαβι των 
υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ του 
ΤΝΑΝΠ.  
 
VIΙ. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ. 
(α) ΒΙΝΣΕΟ-ΠΡΟΒΟΛΕΙ  (PROJECTORS) 
 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν χοριγθςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ χρονικισ 
διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (02) ετϊν, θ ιςχφσ τθσ οποίασ κα άρχεται από τθν θμερομθνία 
οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των ειδϊν. Η εγγφθςθ αυτι κα 
περιλαμβάνει τθ δωρεάν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και τεχνικισ 
υποςτιριξθσ όλων των ςυςκευϊν δθλ. τθν υποχρζωςθ επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ 
εξαρτθμάτων, τα εξαρτιματα, τισ εργαςίεσ, τθν  παραλαβι/παράδοςθ από το/ςτο χϊρο τθσ 
Ακαδθμίασ. 

 
(β) ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΕ ΟΘΟΝΕ ΠΡΟΒΟΛΗ 
 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν χοριγθςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ χρονικισ 
διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (02) ετϊν, θ ιςχφσ τθσ οποίασ κα άρχεται από τθν θμερομθνία 



οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των ειδϊν. Η εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
περιλαμβάνει τθ δωρεάν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και τεχνικισ 
υποςτιριξθσ όλων των ςυςκευϊν δθλ. τθν υποχρζωςθ επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ 
εξαρτθμάτων, τα εξαρτιματα, τισ εργαςίεσ, τθν  παραλαβι/παράδοςθ από το/ςτο χϊρο τθσ 
Ακαδθμίασ. 

 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον 
οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωκι: 

 α) Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ, 
 β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΑΕΝ/ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ),  
 γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ (Για τθν προμικεια εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τισ 
αίκουςεσ διδαςκαλίασ τθσ ΑΕΝ/Αςπροπφργου), 
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.  
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ  με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ»  και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι 
ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτον φάκελο των τεχνικϊν απαιτιςεων και κα περιζχουν 
τα κάτωκι: 

 

 1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και 

δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του 

προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ: 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν 

οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ 

όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν κακϊσ και οτιδιποτε προβλζπεται 

ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν απαιτιςεων. 

 Σεχνικά φυλλάδια που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ. 

 Οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο κρίνεται απαραίτθτο ςτο παρόν τεφχοσ τεχνικϊν 

απαιτιςεων.   

 

2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να 

ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι : 

1. Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν. 



2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και 

ολογράφωσ. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ 

αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι 

ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν 

κείμενθ νομοκεςία - μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για παράδοςθ των υπό 

προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ .  

3. Σο ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ. 

4.  Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα 

με τον πίνακα που ακολουκεί : 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

      

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ  

 
 

3. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ 
 

Ο προςφζρων (Προςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι 

αξιολόγθςθσ μζςω τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-

ΕΛ.ΑΚΣ./ΑΕΝ/ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ, όπωσ αυτά 

προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ 147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο 

εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ του/των. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ» και τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινι 

απόρριψθσ, τα κάτωκι:  

Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, 

ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 

κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147). 

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν 

ιδιότθτα μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ 



φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον 

Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν 

και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν. 

Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ 

που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ 

ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του 

άρκρου 80 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147), αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, 

δφναται να υποβάλει, επί ποινι απόρριψθσ, Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), 

κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 

B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο 

να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και 

αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε 

οικονομικόσ φορζασ, εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ο εν 

λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 

του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147). 

Σα ανωτζρω αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 80 παράγραφοσ 12 και 13 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

Η Ανακζτουςα Αρχι παραδίδει το ςφραγιςμζνο φάκελο με τα δικαιολογθτικά 

ανάκεςθσ ςτο αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ όργανο. 

Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι 

υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν θ φπαρξθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των λόγων αποκλειςμοφ των 

άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του 

υποψθφίου αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, εφόςον 



υπάρχει άλλθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά και εφόςον τα «Δικαιολογθτικά 

ανάκεςθσ» πλθροφν τισ προχποκζςεισ. 


