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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ      

         
            ΄Εχοντας υπόψη: 
 
               1. Τις διατάξεις :  
                  α. Των άρθρων 41,54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98) . 
                  β. Του Ν.1481/1984, ΄΄Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης΄΄ (Α΄-152) όπως 
ισχύουν.  
                  γ. Του Ν. 2800/2000 ΄΄Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις΄΄ (Α΄-41),όπως ισχύουν.                 
                  δ. Του Ν. 2286/1995 ΄΄Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων΄΄ (Α΄-19), όπως ισχύουν.    
                  ε. Του Ν.2362/1995, ΄΄Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις΄΄ (Α΄-247), όπως ισχύουν . 
                στ. Του άρθρου 24 ΄΄Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις΄΄ 
του Ν.2198/1994 ΄΄Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, …………… και άλλες 
διατάξεις΄΄ (Α΄-43), όπως ισχύουν .  
                  ζ. Του Ν. 2690/1999 (Α-45) ΄΄Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις΄΄, όπως ισχύουν. 
                  η. Του Ν. 1599/86 (Α-75) ΄΄Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου 
ταυτότητας και άλλες διατάξεις΄΄, όπως ισχύουν. 
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                  θ.Του άρθρου 6 ΄΄Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας΄΄ του Ν.2452/1996 ‘’Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση 
των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις (Α΄-283), όπως ισχύουν .                   
                  ι.Του Ν.2859/2000 ΄΄Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας΄΄ (Α΄-248), όπως 
ισχύουν.  
                ια.Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 ΄΄Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις΄΄ (Α΄- 266).                                 
                ιβ. Του Ν. 3861/2010 ΄΄Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις΄΄ (Α΄-112).            
                ιγ. Του Ν.3886/2010 (Α-173) ΄΄Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 
της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων ΄Εργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα 
με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου 21ης Ιουνίου 1989 (L 395)….. της 11ης Δεκεμβρίου 
2007΄΄ (L 335).  
                ιδ. Του Ν. 4013/2011 ΄΄Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις’’ (Α΄-204), όπως ισχύουν. 
                ιε. Του Ν. 3419/2005 “Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) και Εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” (Α΄-297), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του Ν. 4038/2012 “Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” (Α’ 14). 
              ιστ. Του Π.Δ. 14/2001 ΄΄Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας΄΄ (Α΄-12), όπως 
ισχύουν. 
                ιζ. Του Π.Δ. 166/2003 ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 
της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές 
Συναλλαγές΄΄ (Α΄-138).  
                ιη. Του Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ΄΄Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών΄΄, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005 (Α΄-64).             
                ιθ. Του Π.Δ. 118/2007 ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄ (Α΄-150), όπως 
ισχύουν.           
                 κ. Του Π.Δ 215/2007 ΄΄Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής΄΄ (Α-241). 
               κα. Του Π.Δ. 184/2009 (Α΄-213) ΄΄Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του΄΄ 
               κβ. Του Π.Δ. 113/2010 ΄΄Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες΄΄ (Α194), όπως 
ισχύουν.                                                   
               κγ. Του Π.Δ. 85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών‘’ (Α΄ - 141).       
                 
 
              2. Τις αποφάσεις :      
     
                 α.Υπ’ αριθ. Π1/4310 από 19-12-2011 κοινή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης & 
Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας ΄΄Εγκρίσεις (εντάξεις – τροποποιήσεις) στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 
2011. Τροποποιήσεις στο ΕΠΠ 2010, ΕΠΠ 2009 και ΕΠΠ 2008΄΄.    
                 β.Υπ’ αριθ. Π1/2380 από 18-12-2012 κοινή των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής 
Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου ΄΄Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
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και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων΄΄.                  
                 γ. Υπ’ αριθ. 7004/3/60 από 06-09-2012 του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη ‘’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα’’ (Β΄-2459). 
                 δ.Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18369 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΄΄Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)΄΄ (Β΄-1276).   
                 ε. Υπ’ αριθ. Κ1-941 οικ. από 27-04-2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ‘’Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο’’ (Β΄-1468).  
               στ.Υπ’ αριθ. Π1/2354 από 10-06-2011 του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΄΄Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) 
έτους 2011΄΄.  
                 ζ. Υπ’ αριθ. 8028/1/223-γ΄ από 07-11-2012 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ‘’Σύσταση - Συγκρότηση 
Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας’’, όπως ισχύει.                                                       
                 η. Υπ’ αριθ. 8045/22/16292-1 από 02-04-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
του 1ου Τμήματος Προϋπολογισμού & Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικών Α.Ε.Α., σύμφωνα με 
την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού 
750.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1699 ΄΄Λοιπές προμήθειες΄΄ του 
προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 43-110 ΄΄Ελληνική Αστυνομία΄΄ οικονομικού έτους 2013, που 
αφορά την προμήθεια θηκών εντύπων (δίφυλλων πλαστικής ύλης δελτίων ταυτοτήτων) 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 750.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
                θ. Την υπ’ αριθ. 8034/16/12-ρη΄ από 27-12-2012 απόφαση του Προϊσταμένου 
Κλάδου Οικονομικοτεχνικών & Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την 
οποία αποφασίστηκε η ματαίωση του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 14/2012 Προκήρυξης του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και επανάληψη αυτού, με τους ίδιους όρους και τεχνικές 
προδιαγραφές. 
                 ι. Την υπ’ αριθ. 8034/16/12-ρνθ από 16-05-2013 απόφαση του Προϊσταμένου 
Κλάδου Οικονομικοτεχνικών & Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την 
οποία ανακλήθηκε εν μέρει η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο απόφαση και 
αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 14/2012 Προκήρυξης του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με τροποποίηση των όρων του. 
                
               3. Την υπ’ αριθ. Κ1-1975 από 31-10-2012 Εγκύκλιο της Δ/νσης Α.Ε. & Πίστεως της 
Δ/νσης Εμπορικών Οργανώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. 
 
 
               4. Το υπ’ αριθ. 628 από 08-03-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με το οποίο 
γνωστοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας ότι για τους διαγωνισμούς που προβλέπουν τη διενέργεια 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ο πλειστηριασμός δύναται να διεξάγεται μέσω της εφαρμογής 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), που αναπτύσσεται 
από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.). 
 
 
               5. Το υπ’ αριθ. Π1/935 από 29.04.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, 
με το οποίο απεστάλη στην Υπηρεσία μας το παράρτημα με τους όρους διεξαγωγής του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, προκειμένου ενσωματωθεί στην παρούσα προκήρυξη.    
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
 

          1. Προκηρύσσουμε (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
(ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό) σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και με τη 
χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για την προμήθεια με αγορά του είδους που αναφέρεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
         2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από συντμημένη προθεσμία (τουλάχιστον) σαράντα 
πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του 
π.δ.60/2007. 

 
        3 α.ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 – ΑΘΗΝΑ  

8ος όροφος, γραφείο 5 

15.07.2013 Δευτέρα 10.00΄ 

              β. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του 
διαγωνισμού, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό. 
              γ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.). 
              δ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημέρες 
(ημερολογιακές), προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού.  
              ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται, ως 
απαράδεκτη. 
 
            4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  
                α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
                β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
                γ. Συνεταιρισμοί  
                δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών      
     
               Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να 
απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία είναι 
δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, 
στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης.  

 
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός ο οποίος περιλαμβάνει στη διαδικασία του και την χρήση 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
προκήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 

 α.   ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ           

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 β.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
                   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
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 γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
 ε.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
στ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
 ζ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ΄ 
 η. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

 θ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ 
 
            6. Εφόσον, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 36 του Π.Δ. 118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου’’. 
 
           7. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων (χημικών αναλύσεων – εξετάσεων κ.λ.π.), 
εφόσον απαιτείται από τη παρούσα προκήρυξη, βαρύνει τους προμηθευτές και θα καταβάλλεται  
απ’ αυτούς, απευθείας στο Χημείο Στρατού ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε οποιοδήποτε 
άλλο αναγνωρισμένο από την Ε.Ε., εργαστήριο, εφόσον διενεργούνται απ’ αυτά και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:  
 
                α. Υπ’ αριθ. 3002640/1552 από 6.2.2002 (ΦΕΚ 161/τ.Β΄/14.2.2002), απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών. 
                β. Υπ’ αριθ. Φ.800/11611 από 28.4.1998 (ΦΕΚ 488/τΒ΄/21.5.1998), απόφαση του 
Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας .                
               γ. Υπ’ αριθ. Φ.830.311/7/650339/Σ.7435 από 15.12.1999, απόφαση του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού /ΔΟΙ/3α .  
                δ. Υπ’ αριθ. Φ.800/100/73907 από 17.12.1999 (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/8.2.2001), απόφαση του 
Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας .  
                ε. Υπ’ αριθ. Φ.800/12/85312/Σ.75 από 16.1.2001 (ΦΕΚ 128/ τ.Β΄/8.2.2001), απόφαση 
του Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας (ΕΠΥΕΘΑ/ΔΟΙ/Τμ. Νομ.).  
 
                    Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων μετά την 
καταβολή εκ μέρους του προμηθευτή του αντιτίμου των εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από της ενημέρωσης του προμηθευτή εκ 
μέρους της Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των δειγμάτων. Σε περίπτωση μη καταβολής 
του αντιτίμου εντός της παραπάνω προθεσμίας, η σχετική προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη .  
 
            8. H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ 
αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη 
και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα και τα συνημμένα σ’ αυτή 
παραρτήματα. 
 
            9. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με 
τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα 
σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.     
 
         10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα αιτήματα για την παροχή 
διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη 
συγγραφή υποχρεώσεων μέχρι και την 02-07-2013 και ώρα 14.00΄. Οι απαντήσεις  
γνωστοποιούνται από την αναθέτουσα αρχή ή αρμόδια Υπηρεσία το αργότερα έξι (6) ημέρες 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, 
εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Στις περιπτώσεις αυτές οι αιτηθείσες και παρασχεθείσες 
διευκρινίσεις αναρτώνται στην οικεία ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.astynomia.gr/→ Oδηγός του Πολίτη→ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί. 
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               Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών που 
υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 
 
         11.  Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας και δικαιούται να 
την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 
ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στους 
συμμετέχοντες. 
 
         12. Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, στη 
δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 
   
         13. Αντίγραφα της προκήρυξης χορηγούνται δωρεάν από την Υπηρεσία μας. 
 
         14. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.astynomia.gr/→ Oδηγός του Πολίτη→ 
Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί την 31-05-2013. 
 
         15. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με :  
               α. Τους όρους της Προκήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία μας 
               β. Τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις παρέχονται απευθείας από το 1ο Τμήμα 
Τεχνικών Μέσων και Επικοινωνιών της Δ-νσης Τεχνικών/Α.Ε.Α., τηλ. 2106984092, 
fax:2106984150,  
ύστερα από έγγραφο αίτημα του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Υπηρεσία. 
 
 
        
   

                                                                                       Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                                                                                                          ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 

                                                                                                                               ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ    
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  Ανήκει στην Προκήρυξη  6/2013 Α.Ε.Α 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ  ΜΕ ΑΓΟΡΑ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
 
ΘΗΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ                                                             
(ΔΙΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ) 
  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ  ΕΙΔΟΥΣ (CPV) 30193500-3 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

     ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΦΥΛΛΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ  

                                                                                            
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

#750.000,00#€, με Φ.Π.Α.  
(#609.756,10#€, χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 
 

 
Τακτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2013,           
Ε.Φ. 43-110 ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ΄΄    
  

Κ.Α.Ε. 1699 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τμηματική παράδοση ως κατωτέρω: 
α. Εντός εξήντα (60) ημερών από της υπογραφής της Σύμβασης, 
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δίφυλλα.  
β. Εντός τριών (3) μηνών από της υπογραφής της Σύμβασης, η 
υπόλοιπη ποσότητα. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Δ/νση Διαχείρισης Υλικού/4ο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και 
Γενικών Εφοδίων (αποθήκες Ελληνικής Αστυνομίας, Αχαρνές 
Αττικής). 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  Δύο (2) μήνες από έκαστη τμηματική παράδοση 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  
ΕΠΙ %  

7,3216% 
[Ανάλυση κρατήσεων υπέρ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25%, ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Για 
Γ.Δ.Κ.Π.) 0,10%, Τ.Α.Υ.Υ.Ε. 0,30%, Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Α.ΑΣ. 2,72%, 
Μ.Τ.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Π.Υ. 0,96%, ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
0,10%. 
Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2% & επ’ αυτού 20%  
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.]. 
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ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Δεν γίνεται αποδεκτή. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  Κατά την πληρωμή των  ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος 
από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει, φόρος εισοδήματος. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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 Ανήκει στην Προκήρυξη  6/2013 Α.Ε.Α. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
       1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
          1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007 στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), που θα τεθούν στον 
ίδιο φάκελο Προσφοράς, ο οποίος δεν δύναται να αποσφραγιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη. 
   
          1.2  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη  της ημέρας διενέργειας 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 (με κεφαλαία γράμματα). 
               1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια . 
               1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
               1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
               1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
           
        1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
               1.4.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο κεφ. Α΄ του Παραρτήματος Δ΄ της 
παρούσης, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)                       
               1.4.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς μαζί με τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 18 του Π. Δ/τος 118/2007 τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’ (άρθρο 5α κεφ. Β παρ. 1 εδαφ. β 
Π/Δτος 118/2007), σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). Για ευχερέστερη αναζήτηση όλα 
τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών 
φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, ενώ η 
προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε 
εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: 
φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-35 κ.ο.κ.). 
     1.4.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 
               1.4.4. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να υποβληθεί 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ζ΄ της παρούσης.  
     1.4.5. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
               1.4.6. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,  
λόγω του μεγάλου όγκου,  να  τοποθετηθούν στον   κυρίως   φάκελο,   τότε   αυτά  
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως  φάκελο  με  την ένδειξη   "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"   και   τις  λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   
 
         1.5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 
έννομα  συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
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‘’πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα’’. Όλα τα στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα και τα 
σημεία στην προσφορά, όπου αυτά αναφέρονται, θα πρέπει να μνημονεύονται ανακεφαλαιωτικά 
στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης 
του ενδιαφερομένου .  
 
          1.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής 
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη.  Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που 
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών .  
 
         1.7. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 5α Β.1α του π.δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, τα δικαιολογητικά, 
όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφ. Α΄ του Παραρτήματος Δ΄ παρούσης προκήρυξης .  
      1.7.1.  Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών,  
συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.  
      1.7.2. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι δηλώσεις του άρθρου 18 του 
π.δ. 118/2007 θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη .  
 
         1.8. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 
προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 
προκήρυξης.  
      1.8.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες .  
                1.8.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη .  
 
         1.9. Προσφορά η οποία δηλώνει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο του οριζόμενου στη 
προκήρυξη θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.  
 
        1.10. Επισημαίνεται ότι : 
      1.10.1. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από 
αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 
μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου .  
                     Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 
αίτημα από το αρμόδιο όργανο .  
      1.10.2.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και  απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   
      1.10.3.  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται . 

          
1.11. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας 

ποσότητας. Προσφορά για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας δεν γίνεται αποδεκτή 
και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
 

        2.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
  2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 11 και 12 του 
Π.Δ. 118/2007. 
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         2.2.  Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια  από την αρμόδια  Μόνιμη  
Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Α.Π. / Α.Ε.Α) την  καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών που 
ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.   
 
        2.3.  Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :  
    2.3.1. Ανοίγονται σε δημόσια συνεδρίαση οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι 
Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται  από  την Μ.Ε.Π.Α.Π. / Α.Ε.Α. όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά ανά φύλλο.  
 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται  και  
σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται  με τα άλλα δικαιολογητικά 
και τεχνικές προσφορές, με απόδειξη, σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.    
 2.3.2. Μετά την παραλαβή των τεχνικοοικονομικών προσφορών και λοιπών 
δικαιολογητικών από τη Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α., η Υπηρεσία προβαίνει στην:  
  i. Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και κατ’ αρχήν αποδοχή/απόρριψη 
προσφορών : Η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει, ως προς την πληρότητα, την 
κανονικότητα και τη νομιμότητα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφορών, 
που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Δ΄ της προκήρυξης, και εισηγείται για την κατ’ αρχήν 
αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών προς την Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης 
Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.), η οποία γνωμοδοτεί ως προς αυτό, προκειμένου στη συνέχεια το 
αρμόδιο όργανο να αποφανθεί σχετικά.  
  ii. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών και αποδοχή/απόρριψη τεχνικών προσφορών:         
             Το τεχνικό μέρος (Τεχνική Προσφορά) των κατ’ αρχήν αποδεκτών προσφορών 
διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών προκειμένου αυτή να 
το ελέγξει, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα, και να αξιολογήσει ποιες από τις κατ’ 
αρχήν αποδεκτές προσφορές είναι και τεχνικά αποδεκτές. Η Υπηρεσία διενέργειας του 
διαγωνισμού εισηγείται σχετικά προς τη Μ.ΕΠ.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α. η οποία γνωμοδοτεί ως προς αυτό, 
προκειμένου στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο να αποφανθεί σχετικά. 
 2.3.3. Μετά την τεχνική αξιολόγηση, ο παραπάνω νέος φάκελος, που περιέχει τους 
σφραγισμένους φακέλους με τα οικονομικά στοιχεία όλων των προσφορών, επαναφέρεται στην 
Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α., για την αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία 
μόνο των προσφορών που κρίθηκαν και τεχνικά αποδεκτές, σε ημερομηνία και ώρα που  θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς που δικαιούνται να παραβρίσκονται, με σχετική ανακοίνωση – ειδική 
πρόσκληση  που  θα  τους αποσταλεί.    
 Κατά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς μονογράφονται, 
σφραγίζονται  και καταγράφονται από την Μ.Ε.Π.Α.Π. / Α.Ε.Α. όλα τα στοιχεία αυτής ανά φύλλο.  
 Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών,  για  όσες προσφορές δεν  κρίθηκαν  κατά 
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.   Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας οι φάκελοι, αποσφραγισμένοι και μη, παραδίδονται με απόδειξη 
στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού.  
 2.3.4. Μετά την παραλαβή των οικονομικών προσφορών από τη Μ.Ε.Π.Α.Π. / Α.Ε.Α., η 
Υπηρεσία προβαίνει σε: 
   i. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών : Οι αποσφραγισθείσες οικονομικές 
προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση το άρθρο 20 του π.δ. 118/2007. Η Υπηρεσία διενέργειας 
του διαγωνισμού εισηγείται για την αποδοχή ή απόρριψη των οικονομικών προσφορών προς τη 
Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α., η οποία γνωμοδοτεί ως προς αυτό, προκειμένου στη συνέχεια το αρμόδιο 
όργανο να αποφανθεί σχετικά.  
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  ii. Επιστροφή των οικονομικών προσφορών που δεν κρίθηκαν κατά την  
αξιολόγηση  των τεχνικών και λοιπών  στοιχείων  -  αποδεκτές και δεν αποσφραγίσθηκαν. 
           2.3.5. Διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών 
(οικονομικών), ακολουθεί η διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, όπως αναφέρεται 
αναλυτικά στο Παράρτημα Η΄ και την παρ. 11.1 του παρόντος Παραρτήματος (Β). 
 2.3.6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και μετά 
την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο εν λόγω προσφέρων, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2672/1998 (Α΄-290), 
οφείλει να υποβάλει εντός σφραγισμένου φακέλου, όλα τα απαιτούμενα από το κεφ. Γ΄ του 
Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α. προβαίνει 
στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της κατακύρωσης, που αυτός 
κατέθεσε, την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί στη σχετική πρόσκληση.  
 Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα ελεγχθούν-αξιολογηθούν ως προς την 
πληρότητα, την κανονικότητα και τη νομιμότητα. Η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού 
εισηγείται για την κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προς τη 
Μ.ΕΠ.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α., η οποία γνωμοδοτεί ως προς αυτό, προκειμένου στη συνέχεια το αρμόδιο 
όργανονα αποφανθεί σχετικά. 
 2.3.7. Στον προμηθευτή στο οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε 
έγγραφο  της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 Ο εν λόγω προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την έγγραφη 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας, να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα 
παρακάτω στοιχεία, που είναι απαραίτητα: 
  (α) Στην περίπτωση που ο μειοδότης είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, 
συμφωνητικό έγγραφο σύστασης ένωσης/ κοινοπραξίας, εφόσον ζητηθεί. Στην περίπτωση 
κοινοπραξίας, ο τύπος του εγγράφου πρέπει να είναι συμβολαιογραφικός. 
  (β) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση 
προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη 
Σύμβαση. 
  (γ) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3.4. του παρόντος Παρατήματος (Β). 
 Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα 
σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της 
προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών 
υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 118/2007. 
 
     2.4. ΄Οσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στις διαδικασίες αποσφράγισης (παρ. 2.3.1, 2.3.3. 
και 2.3.6.), λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, εντός χρονικού 
διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας 
ολοκλήρωσης της αποσφράγισής τους.   
 
 
      3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
      3.1. Οι εγγυήσεις έχουν τον τύπο της εγγυητικής επιστολής που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση 
και εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – 
μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση .  
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      3.2. Οι εγγυητικές επιστολές θα συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
παράγραφο (Β.3.) και τα υποδείγματα του Παραρτήματος Ε΄. Οι εγγυητικές επιστολές δύναται να 
έχουν διαφορετική του σχετικού υποδείγματος διατύπωση, όταν δεν παρεκκλίνουν κατ’ ουσίαν 
από τα οριζόμενα στο εν λόγω υπόδειγμα. 
 
     3.3. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης με Φ.Π.Α. για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας . 
       3.3.1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, θα πρέπει  
να είναι σύμφωνη με το συνημμένο Α΄ υπόδειγμα (Παράρτημα Ε΄) και πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητεί η 
προκήρυξη.    
 3.3.2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αναγκαία στοιχεία, 
άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη : 
 α. Την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλει ορισμένο ποσό 
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και  απευθύνεται. 
 β. Τον αριθμό της προκήρυξης. 
 γ.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
 δ.  Την ημερομηνία έκδοσής της. 
 ε.  Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
 3.3.3. Τυχόν ελλείψεις της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, πέρα των αναγκαίων 
στοιχείων, μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από 
την έγγραφη ειδοποίηση του υποψηφίου προμηθευτή από την Υπηρεσία. 
           3.3.4. Η εγγυητική συμμετοχής επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του 
άρθρου 25 του π.δ. 118/2007. 
  
    3.4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η 
κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, 
χωρίς τον Φ.Π.Α.. 
        3.4.1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή  της σύμβασης 
και πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 5 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) 
και το συνημμένο Β΄ υπόδειγμα (Παράρτημα Ε΄). 
 3.4.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον  συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που, με βάση τη σύμβαση, ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μηνών. 
 3.4.3. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 25 του π.δ. 118/2007. 
 
    3.5. Εγγύηση προκαταβολής. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται σ’ 
αυτή, χορηγείται στον προμηθευτή έντοκη προκαταβολή σε ποσοστό που αναφέρεται σ’ αυτή με 
την κατάθεση ισόποσης εγγύησης .  
 3.5.1. Η εγγύηση προκαταβολής πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 
παρ. 6 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) και το συνημμένο Γ΄ υπόδειγμα (Παράρτημα Ε΄) .  
 3.5.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μηνών. 
 3.5.3. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την εξόφληση της συμβατικής 
αξίας. 
   
    3.6. Στην περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν τον 
όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
 
    3.7.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.)        
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           4. ΤΙΜΕΣ  
 
           4.1  Οι  τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ για  παράδοση του υλικού ελεύθερου, 
στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη, θα αναγράφονται δε 
ολογράφως και αριθμητικώς .  
 
            4.2  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 
            4.3. Η αναγραφή σε ΕΥΡΩ μπορεί να γίνεται με δύο ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 
ορίου) εφόσον χρησιμοποιούνται 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 (5) και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
               
            4.4.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
      4.5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
ή δε δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, (ανεξαρτήτου 
ποσοστού κρατήσεων υπέρ τρίτων) η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
            4.6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
            4.7. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
                     Ι. Προσφερόμενη Τιμή μονάδος και Προσφερόμενη Συνολική τιμή των ειδών σε 
ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για 
παράδοση αυτών ελευθέρων, χωρίς Φ.Π.Α. 
                    ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής και συνολικό ποσό Φ.Π.Α. 
σε ΕΥΡΩ . 
                       (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από 
την Υπηρεσία). 
                   IΙΙ.Προσφερόμενη συνολική τιμή των ειδών σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των 
υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων, καθώς και 
Φ.Π.Α. 
 

4.8.  Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη, η τιμή θα δίνεται 
υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά. 

 
           4.9. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός 
μέρη, που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για 
κάθε μέρος από αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο 3.6. 
                  Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους 
και όχι στις τιμές των μερών.   
 
           4.10.  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση  των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά.   
 
           4.11. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές 
[άρθρο 52 Π.Δ. 60/2007 (Α΄-64)] σε σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να 
απορρίψει τις προσφορές αυτές, θα ζητεί γραπτώς τις διευκρινήσεις για τη σύνθεση της 
προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.  Οι  διευκρινήσεις αυτές μπορούν να αφορούν 
ιδίως :  
                  α. Τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων.  



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                        
                                                                           

15 
 

                  β. Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 
ο προσφέρων για την εκτέλεση  της προμήθειας .  
                  γ. Την πρωτοτυπία της προμήθειας, που προτείνει ο προσφέρων .  
                  δ. Την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών 
εργασίας που ισχύουν .  
                  ε. Την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.  
 
               Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων αποφασίζεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή η αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. 
  
 
 5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 
              5.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με 
τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση .  
 
              5.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου 
για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
(άρθρα 26 και 32 του π.δ. 118/2007). 
                    5.2.1. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος .  
 
              5.3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών .  
 
              5.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 
 
           6. ΠΛΗΡΩΜΗ 
               
              6.1. Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω 
τρόπους πληρωμής :  
                     α. Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών.  
           β. Ι. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής, μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α., μετά την υπογραφή της σύμβασης με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής, που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 
118/2007 (Κ.Π.Δ.) και το Γ΄ υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσης. 
              ΙΙ. Το υπόλοιπο, με τον συνολικό ΦΠΑ, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  
          γ. Ι. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής, μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α., μετά την υπογραφή της σύμβασης με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής, που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 
118/2007 (Κ.Π.Δ.) και το Γ΄ υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσης. 
             ΙΙ. Πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με το 
πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου. 
            ΙΙΙ. Το υπόλοιπο, με τον συνολικό ΦΠΑ, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  
 
                        - Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 25 παρ. 6, 32 παρ. 5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του π.δ. 118/2007 
(Κ.Π.Δ.).  
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                Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα 
παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα 
υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής του υλικού.  
                       - Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του 
Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, που ισχύει 
κατά το χρόνο έκδοσης του Χρηματικού Εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει σταθερό 
μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσης προκαταβολής (απόφ. 
2/51557/0026/10.9.2001 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών).  
 
                       - Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους 
παραπάνω τρεις (3) τρόπους πληρωμής, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, 
λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.   
 
           6.2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 35 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 
 
 6.3. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα 
αρχή (οφειλέτης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05062003) 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» καθίσταται 
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 
                 Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.                
                Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα 
αρχή  υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
[‘’Επιτόκιο αναφοράς’’] προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες [‘’περιθώριο’’]. 
 

           6.4. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  
 
 

           6.5.  Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή θα γίνει με έκδοση Χ.Ε.Π. από 
την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου / Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, μετά την  οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του και εφόσον υποβληθούν στη 
Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 
  
           6.6. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1699 του εκτελούμενου 
προϋπολογισμού του ΕΦ 43-110 ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ΄΄. 
 
   
 7. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ   
 
    Προσφυγές (προδικαστικές) υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το  άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (Α-173), όπως ισχύει.  
 
 
 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
     8.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστό 30%, εφόσον πρόκειται για 
διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
               8.2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την 
προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι 
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ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ 
και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
               8.3. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη διακήρυξη 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή .  
 
               8.4. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο 
χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου .  
                      - Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .  
 

 
9. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 

              9.1 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. 
 
              9.2 Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες 
της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 
 
 
         10. DUMPING – ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 
 
               10.1 Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται 
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης 
του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες ή οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να είναι γνώστες των 
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας 
εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις 
βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού 
προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη 
σχετική διακήρυξη στην προσφορά των προσφερόντων. 
 
              10.2 Οι κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., 
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν 
τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής 
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
 
               10.3 Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσής της οι προσφέροντες προϊόντα 
προερχόμενα από τα κράτη- μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, 
τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο 
κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του 
Π.Ο.Ε. (W.T.O.) ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο  πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής 
Ένωσης. 
 
 
         11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
               11.1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 
         
               Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικών 
προσφορών και οικονομικών προσφορών), η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό θα 
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διενεργήσει ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές δεν 
έχουν απορριφθεί μέχρι και την οικονομική αξιολόγηση τους. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού θα πραγματοποιηθεί με τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διεξαχθεί μόνο εφόσον ο αριθμός των 
αποδεκτών προσφορών μετά την πλήρη αξιολόγησή τους είναι τουλάχιστον δύο (2). 
                 Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού θα παρακολουθηθεί από αρμόδια Επιτροπή, η οποία 
θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας. 
               Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, η Γενική γραμματεία 
Εμπορίου, η οποία είναι η αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων, στο internet site του οποίου θα διεξαχθεί ο πλειστηριασμός, θα 
παραδώσει στην ανωτέρω αναφερόμενη αρμόδια Επιτροπή, έγγραφη πλήρη και αναλυτική 
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 έντυπες 
οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, 
κατά αύξουσα σειρά της συνολικής τελικής προσφερόμενης τιμής των ειδών κάθε 
υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους 
δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων, χωρίς ΦΠΑ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν 
ύστερα και από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη συμμετοχής 
προσφέροντος στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό θα ληφθεί υπόψη για την κατάταξη των 
προσφορών σε Συγκριτικό Πίνακα η έντυπη προσφορά αυτού. 
             Η συνολική τιμή των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 
και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων, χωρίς Φ.Π.Α., θα ληφθεί 
υπόψη για τη σύγκριση και κατάταξη των προσφορών.                                                                            
 
 
                11.2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  
 
                Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π. Δ/τος 118/2007 και στο Κεφάλαιο Γ΄ του 
Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας προκήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.  
                Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή 
με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής.  
               Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.   
             Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες 
δηλώσεις του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας προκήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο 
προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται στο Κεφάλαιο Γ΄ του 
Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας προκήρυξης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 
συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του 
μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στην 
προκήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων 
του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄      

        
           

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

 
 
             1. Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.  
 
              2. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η 
χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ 
τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων, χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 
              3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανήκει στην  Προκήρυξη  6/2013 Α.Ε.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
 

              Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Οι προσφέροντες υποβάλλουν, μαζί με την 
προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του π.δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω:  
               
              1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.3. του Παραρτήματος Β΄ (5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.). 
 
              2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ. 118/2007, ήτοι :  
                 α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, 
σελ. 1). 
                β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
      γ.  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).  
      δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας , η οποία τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (Α΄-173) και τροποποιήθηκε με 
το Ν.3424/2005 (Α΄-305).  
                ε. Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
    στ.  Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 
 Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα 
στην παράγραφο (2) του παρόντος δηλώνει/ουν:  
 
 - Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.  
 - Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
 - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση, 
αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην ΄Ενωση ή Κοινοπραξία.  
 - Ο Πρόεδρος του συνεταιρισμού, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός.   
 - Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του. 
 

Ανήκει στην  Προκήρυξη 6/2013 Α.Ε.Α. 
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                  3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς τους οι προσφέροντες:   
    
                  α. Δεν τελούν (οι διαγωνιζόμενοι) σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
       - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή 
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία .  
                  β. Δεν έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής-
εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 
12 του Ν. 4013/2011 και, επίσης, ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε 
συνδιαλλαγή-εξυγίανση. 
       - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση 
ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την 
αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, ή για άλλη ανάλογη διαδικασία καθώς και 
ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε συνδιαλλαγή-εξυγίανση ή περί άλλης ανάλογης 
κατάστασης. 
                  γ. Δεν τελούν (οι διαγωνιζόμενοι) υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση 
του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011,  και επίσης 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης του 
άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011.  
        - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 
του Ν. 4013/2011, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία .  
       δ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
      - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία .  
       ε. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους 
οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους .  
    στ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά 
κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου 
για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση 
(δεν αφορά συνεταιρισμούς). 
      - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή δε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού .  
    ζ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες 
αυτές.  
               η. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.  
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     θ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού .  
     ι. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .  
   ια. Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
   ιβ. Το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω 
του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή 
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης – αφορά μόνο κατασκευαστές ή εμπορικούς εκπροσώπους 
προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε (βλ. παρ. 10 Παραρτήματος Β΄). 
 ιγ.  Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης της οποίας 
έλαβαν γνώση και ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της. 
 ιδ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Κεφαλαίου Γ΄ του Παραρτήματος Δ΄ της υπ’ αριθ. 6/2013 
προκήρυξης Α.Ε.Α., κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του Π.Δ/τος 118/2007, προς απόδειξη των ως άνω δηλώσεων (παρ. Α.2 και Α.3.).  
 
 Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω αναφερόμενα στην 
παράγραφο (3) του παρόντος δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπός του. 
 
              3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007, 
εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους.  
 
             4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.Δ. 118/2007 .  
 
            5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, και συγκεκριμένα: 
 
               5.1. α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : 
 (1) ΦΕΚ σύστασης, 
 (2) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες 
οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει). 
 (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 (4) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση περί εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου βάσει του καταστατικού του και τυχόν ειδικότερης εκπροσώπησης από μεταβίβαση 
εξουσιών-αρμοδιοτήτων. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σχετικής δημοσίευσης, δύναται να 
κατατεθεί σχετική ανακοίνωση - προς το Εθνικό Τυπογραφείο - καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η.. 
 (5) Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί 
έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του διαγωνιζομένου) για υπογραφή και υποβολή 
προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 
προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, 
ως αντίκλητος. 
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 β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. και Ε.Ε. : 
 

 (1) Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά ή επικυρωμένο 
αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει). 
 (2) Πιστοποιητικά από τα αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού 
 (3) Έγγραφο του Νομίμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο 
οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό 
του νομικού προσώπου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα την προσφορά και τα λοιπά 
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος. 

 γ. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο : 
 (1) Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 
του. 

 δ. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση / Κοινοπραξία,  
 (1) Υποβάλλονται  για κάθε μέλος όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση έγγραφα . 
 (2) Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το οποίο να εγκρίνεται η 
σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και 
στο οποίο θα περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
κάθε μέλους) για υπογραφή και υποβολή της προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 
ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του κάθε μέλους την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα 
του διαγωνισμού.  
 (3) Συμφωνητικό συνεργασίας όπου : 

 (α) θα αναλαμβάνουν τα μέλη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ευθύνη για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, 

(β) θα ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για 
τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των 
μελών έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, στην περίπτωση που δεν υπογράφουν όλα τα μέλη της 
ένωσης την κοινή προσφορά. 

 Ο κοινός εκπροσώπος ορίζεται με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του π.δ.118/2007, 

 (γ) θα ορίζουν ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση/Κοινοπραξία , 
 (δ) θα οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε 

μέλος στην Ένωση/Κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς,  
  

             5.2. Σε περίπτωση εγκατάστασής των ανωτέρω στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα πρέπει να 
προσκομίζουν απόφαση του κατά το νόμο ή το καταστατικό αρμοδίου οργάνου για τη 
συμμετοχής τους στον παρόντα διαγωνισμό και το διορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του (δεν 
απαιτείται για το τελευταίο, εάν αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά σύστασής τους). 
 
              6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής ικανότητας και επάρκειας και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην 
παρ. 6 του Κεφ. Γ΄ ‘’ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ’’ του Παραρτήματος Δ΄ της υπ’ αριθ. 
6/2013 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ότι θα προσκομίσουν 
εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του Π.Δ/τος 118/2007 και 
της εν λόγω προκήρυξης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.  
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      - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο τα ανωτέρω αναφερόμενα στην 
παράγραφο 6 του παρόντος δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.  
 
              7. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί 
με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία .  
 
 
              Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΔΗΛΩΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007. 
                
                  Ο συμμετέχων υποχρεούται: 
                  
                    α. Να δηλώνει στην προσφορά του την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος 
που προσφέρει και, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, την επιχειρηματική μονάδα 
στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της 
(πλήρης Δ/νση).  
                     β. Να δηλώνει στην προσφορά του, όταν δεν κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό 
προϊόν σε δική του επιχειρηματική μονάδα, την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προιον και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Δ/νση).  
                     γ. Επίσης, πρέπει να επισυνάψει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωσή του 
προς τον Φορέα (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από 
την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει 
αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης 
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  
 
                    -Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά (δηλώσεις) του άρθρου 18 του 
Π.Δ/τος 118/2007 τοποθετούνται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
 
 
          Γ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : 
 
              Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.), ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.2672/1998 (Α΄-290), οφείλει να υποβάλει, 
σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:  
 
        1. Οι ΄Ελληνες πολίτες: 
 α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:  
 (1) Κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, ήτοι: 
            - Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
           - Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
          -  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).  
         - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας , η οποία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
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28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (Α΄-173) και τροποποιήθηκε με 
το Ν.3424/2005 (Α΄-305).  
 (2) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 (3)  Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
            Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις .  
 β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
           γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος 
διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την 
αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 και, επίσης, ότι δεν έχει εκδοθεί 
απόφαση περί υπαγωγής σε συνδιαλλαγή-εξυγίανση. 
 δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και  επίσης, ότι 
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση .  
 ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί 
κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο διαγωνιζόμενος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό (εφόσον υπάρχει μεταβολή 
από όσα δηλώθηκαν στη υπεύθυνη δήλωση που κατατέθηκε ως δικαιολογητικό συμμετοχής). 
       στ. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο συμμετέχων δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού.  
           ζ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 η.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.  
 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων β, γ, δ, στ και ζ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .  
 
        2. Οι αλλοδαποί :  
 α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 1 παρόντος κεφαλαίου (Γ). 
 β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία κατά το δίκαιο της χώρας τους.   
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           γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης του άρθρου 99 
του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, δεν έχει 
εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε συνδιαλλαγή-εξυγίανση ή για άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία κατά το δίκαιο της χώρας τους.   
 δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση κατά το δίκαιο της 
χώρας τους.  
 ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί 
κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο διαγωνιζόμενος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό (εφόσον υπάρχει μεταβολή 
από όσα δηλώθηκαν στη υπεύθυνη δήλωση που κατατέθηκε ως δικαιολογητικό συμμετοχής). 
         στ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
           ζ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης .  
 
       3.  Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :  
 α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα.  
 - Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, 
αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και 
τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση 
νομικού προσώπου το νόμιμο εκπρόσωπό του.  
 β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση 
του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 
4013/2011, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  
 γ. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των 
νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. 
τροποποίηση καταστατικού). 
              
      4.  Οι συνεταιρισμοί :  
 α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 παρόντος κεφαλαίου (Γ).  
 β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β-ζ της παραγράφου 1, εφόσον πρόκειται για 
ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων β-στ της παραγράφου 2, εφόσον πρόκειται 
για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3 παρόντος 
κεφαλαίου (Γ). 
 γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα .  
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       5.  Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :  
           Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ΄Ενωση /Κοινοπραξία .  
 
        6. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής ικανότητας και επάρκειας των συμμετασχόντων και τα όρια τους :    
                  α. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 
                  β. Τα Φ.Ε.Κ. με τους ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας, από τους οποίους θα 
προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
του προσφερόμενου είδους.   
                 - Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών θα υποβάλλονται επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων. 
       - Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει 
ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.  
 
              
           Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
 
              1. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της 
κοινοπραξίας ή σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία, πλην της εγγύησης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι είτε 
στο όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας ή σύμπραξης, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην 
όμως τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
κοινοπραξίας ή σύμπραξης.  
 
              2. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
προμηθευτών.  Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις 
ολόκληρο.  Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
 
              3. Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται υποχρεωτικά σε πρωτότυπη μορφή.  
 
 
              4. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το 
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το 
πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή να έχει εκδοθεί από το διαδίκτυο μέσω του 
‘’ΤAXIS NET’’. 
 
              5. Tα λοιπά δικαιολογητικά της κατακύρωσης υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή 
επικυρωμένα αντίγραφα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή 
υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή.  
 
              6. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία 
ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του ν.2690/1999). 
 

  7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος 
παραρτήματος Δ΄ συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 
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             8. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα απαιτούμενα από την παρούσα έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις των κεφ. Α΄ και Γ΄ παρόντος 
παραρτήματος (Δ) δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου ή, όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις .  
 

   9. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο κεφ. Α΄ του παρόντος παραρτήματος Δ΄, πρέπει να συμπίπτει με την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει, κατά ρητή απαίτηση της 
προκήρυξης και την ημερομηνία αυτή (υποβολής προσφοράς) και δεν μπορεί να είναι 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας θεωρήσεως του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος 
από την αρμόδια Αρχή.            
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Ανήκει στην Προκήρυξη  6/2013  Α.Ε.Α. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

     Ονομασία Τράπεζας ................................... 
     Κατάστημα  .......................................... 
     (Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ FAX)      Ημερομηνία έκδοσης...............                                     

                                        ΕΥΡΩ ..................................... 
ΠΡΟΣ: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
                                 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΜΕ ΑΡΙΘ................... 

ΕΥΡΩ .................. 
     

      'Eχουμε την τιμή να σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας εγγυητικής 
επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι  της ενστάσεως της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ...................., υπέρ της Εταιρείας........................................, 
Δ/νση ................................................. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό 
της.................... για την προμήθεια..........................................................., σύμφωνα με την υπ' 
αριθ. 6/2013 προκήρυξής σας.   
       Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  τη συμμετοχή στον  ανωτέρω  διαγωνισμό  
απορρέουσες  υποχρεώσεις  της  εν  λόγω  Εταιρείας, καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.   
       Το  παραπάνω  ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την 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 τρείς (3) ημέρες από  απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.   
       
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου . 
 
 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ....................................  
 
 Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.   
 
       Βεβαιώνεται  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 Οικονομίας και Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας . 
     
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
Ο  χρόνος  ισχύος  της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος ένα (1) 
μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,  όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη .     
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα …………………………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ fax) 
              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………… 
                        ΕΥΡΩ………….……………………………. 
 
Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
            ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
            ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
            ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
            Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
            Π. Κανελλοπούλου 4 
            101 77 – ΑΘΗΝΑ 
 
              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ……………… 
                                  ΕΥΡΩ……………………………………………………. 
 
-΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως 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 την προμήθεια ………………………………………….. 
(αρ. προκήρυξης 6/2013) και  το οποίο ποσό καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α., αξίας 
#.................................# ΕΥΡΩ αυτής.  
 
            - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην 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 κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύος τέλος χαρτοσήμου .  
 
            - Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………….. 
 

- Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.   
 
            - 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.  
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον  συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που, με βάση τη σύμβαση, ο αγοραστής υποχρεούται 
να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από την 
προκήρυξη. 
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Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ……………………………………. 
Κατάστημα ………………………………………………. 
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ FAX) 
                                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ……………… 
              ΕΥΡΩ …………………………………… 
ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
              ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
              ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
              ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
              Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
              Π. Κανελλοπούλου 4 
              101 77 – ΑΘΗΝΑ 
                   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ   ΜΕ ΑΡΙΘ……………. 
         ΕΥΡΩ…………………………………. 
 
           - ΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ένστασης της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι 
του ποσού των ευρώ  .……………………………………. υπέρ της επιχείρησης  
…………………………………..Διεύθυνση……………………………………… για τη λήψη από 
αυτή ποσού προκαταβολής ευρώ ……………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
…………………………………σύμβαση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά την 
προμήθεια…………………………………………………………..………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………
………... και το οποίο ποσό αντιστοιχεί στο …………….% της συμβατικής προ Φ.Π.Α., αξίας 
…………… …………………………………..αυτής.  
 
            - Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας σας που έχει 
συνάψει τη σύμβαση και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρείς (3) ημέρες μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
            - Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη παράδοσης του υλικού η καταβολή τόκων καλύπτεται 
από το ποσό της προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 32 και 34 του π.δ. 
118/2007 ‘’Κ.Π.Δ.’’ (Α΄-150).  
 
            - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου . 
 
           - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την…………………………………. 
 
 - Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της 
 
           - 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. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον  συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που, με βάση τη σύμβαση, ο αγοραστής υποχρεούται 
να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη 
προκήρυξη. 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ                   
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ               
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                        
ΤΜΗΜΑ 1ο                                             
Τηλέφωνο: 210-6984092                                  
Ταχ. Δ/νση : Κανελλόπουλου 4                        
Τ.Κ. : 10177 - ΑΘΗΝΑ 

    Ανήκει στην Προκήρυξη  6/2013 Α.Ε.Α. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Κ.Α.Φ.: 0080 

Κ.Α.Ε. : 5677/22455000-4 

ΤΕΜΑΧΙΑ : 1.000.000 Δίφυλλα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΊΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ :  
750.000,00 ΕΥΡΩ 
 

                                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1.- ΕΙΔΟΣ : ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΣΕ ΔΙΦΥΛΛΑ  
2.- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ : 
α. Να αποτελείται από πολλαπλές στοιβάδες ταινιών (ΦΙΛΜΣ) συγκολλημένες μεταξύ τους σε ένα 

σώμα, ώστε να μην αποχωρίζονται με μηχανικά ή χημικά μέσα (αναφέρονται παρακάτω).  
β. Η εξωτερική επιφάνεια της να είναι από πολυεστέρα η δε εσωτερική από πολυαιθυλένιο και 

άλλα μείγματα κατάλληλα για μόνιμη και απαραβίαστη μεταξύ της συγκόλληση με τη χρήση 
κοινών ηλεκτρικών μηχανημάτων που διατίθενται για το σκοπό αυτό στο ελεύθερο εμπόριο. 

γ. Να φέρει εγγεγραμμένη ανάμεσα στις στοιβάδες των ταινιών, με ειδική μελάνη χρώματος μπλε 
η οποία εκ κατασκευής να εισέρχεται ολικώς ή μερικώς και εντός της μάζας της ύλης, 
διαγωνίως και υπό κλίση 45Ο μοιρών κατά παράλληλη διάταξη και κατ’ αποστάσεις 3 
εκατοστών του μέτρου, την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Η ένδειξη αυτή θα είναι 
διαφανής και μακροσκοπικώς ορατή.  

      Επίσης να φέρει παράλληλα και στο μέσον περίπου της αποστάσεως των ορατών ενδείξεων 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» την αυτή ένδειξη εγγεγραμμένη με ειδική ως άνω αδιαφανή όμως 
μελάνη, η οποία να εμφανίζεται στο υπεριώδες φως (πράσινο ή μπλε φθορισμό).  

δ. Το πάχος του δίφυλλου πλαστικής ύλης να είναι 0,25 mm, με απόκλιση +/- 0,02 mm. 
ε. Η πλαστική ύλη, να είναι ανθεκτική κατά την εμβάπτισή της σε οξέα (υδροχλωρικό οξύ πυκνό 

και περιεκτικότητας 18%, νιτρικό οξύ 35%, Θειικό οξύ 22%) σε βάσεις (αμμωνία 12%, 
καυστικό νάτριο 10%) και οργανικούς διαλύτες (ασετόνη, οξικό αιθυλεστέρα, 
τριχλωροεθυλένιο, χλωροφόρμιο, τετραχλωράνθρακα, βενζόλιο, μεθανόλη κ.λ.π.) καθώς και σε 
διάφορους διαβρέκτες και βερνίκια. 

       Οι ενδείξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» διαφανείς και αδιαφανείς να μην απαλείφονται, να 
μην προσβάλλονται και να μην εξασθενεί ο τόνος της μελάνης με μηχανική επίδραση ή κατά 
την εμβάπτιση της πλαστικής ύλης στα προαναφερόμενα χημικά υγρά.  

στ. Η Πλαστική ύλη θα παραδοθεί υπό μορφή δίφυλλου μήκους 11,5 εκατοστών του μέτρου και 
πλάτους 7 εκατοστών το κάθε ένα συγκολλημένα μεταξύ τους κατά μήκος της πλευράς των 7 
εκατοστών με πάχος συγκόλλησης από 1 έως 1,5 χιλιοστό του μέτρου. Οι ενδείξεις ορατές και 
αόρατες των δίφυλλων θα διασταυρώνονται μεταξύ των (πάνω φύλου με κάτω φύλου), ώστε 
μετά την ενσωμάτωση να αποδίδουν την εικόνα τετραγώνου πλευράς τριών εκατοστών περίπου 
ανά ένδειξη. Τα δίφυλλα θα είναι γωνιασμένα με γωνία 3,5 χιλ. του μέτρου .  

ζ. Μετά την ενσωμάτωση των εντύπων των δελτίων ταυτότητας, εντός των δίφυλλων της πλαστικής  
ύλης,  με  τη  χρήση κοινών ηλεκτρικών μηχανημάτων του ελευθέρου εμπορίου προοριζομένων  
για  το  σκοπό  αυτό,  αυτά  να  αποδίδονται  διαυγή  χωρίς  αλλοίωση  των στοιχείων   και  
ενδείξεων  τόσο  των  δελτίων   όσο   και  της  πλαστικής  ύλης,  στερεά, αμετάβλητα,              
σε     απεριόριστο      χρόνο,      να      μην      κάμπτονται       και      να      μην      θραύονται  
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σε οποιαδήποτε κάμψη, να είναι ανθεκτικά σε νερό, πετρέλαιο, βενζίνη, μηχανέλαιο,  
ακτίνες του ηλίου και διάφορα οξέα.  

    Να είναι αδύνατη η αποσυγκόλληση της πλαστικής ύλης – αποχωρισμός από αυτή του 
εντύπου με μηχανικά ή χημικά μέσα, χωρίς φθορά ή καταστροφή του εντύπου.  

3.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ: 
α. Ο προμηθευτής, υποχρεούται να κατασκευάσει με δαπάνες του, τους κυλίνδρους 

εκτυπώσεως, για την αποτύπωση στην εσωτερική επιφάνεια της πλαστικής ύλης, της 
ορατής και αόρατης ενδείξεως "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" και να τους χρησιμοποιήσει 
παρουσία αντιπροσώπου τον Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος θα ορισθεί από την αρμόδια 
Ελληνική Προξενική Αρχή, προκειμένου περί προμηθευτή του εξωτερικού, ή 
αντιπροσώπου της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, προκειμένου περί προμηθευτή του 
εσωτερικού. 

Στον ανωτέρω αντιπρόσωπο θα γίνει αναγγελία από μέρους του Προμηθευτή Οίκου περί της 
κατασκευής των ανωτέρω κυλίνδρων και θα συνταχθεί μεταξύ του αντιπροσώπου του 
Ελληνικού Δημοσίου και του Προμηθευτή Οίκου σχετικό πρωτόκολλο, πριν από κάθε 
χρήση αυτών. Ο αντιπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου θα παρακολουθήσει τις εργασίες 
κατασκευής της υπό προμήθειας πλαστικής ύλης, με δαπάνες του Προμηθευτή. 

β. Μετά το τέλος των εργασιών κατασκευής της πλαστικής ύλης, οι κύλινδροι θα σφραγισθούν 
υπό των ανωτέρω προσώπων, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο το οποίο θα υπογραφεί 
παρ' αυτών και θα παραδοθεί με δαπάνες του προμηθευτή στην πλησιέστερη Ελληνική 
Προξενική Αρχή, η οποία εδρεύει στη χώρα όπου το εργοστάσιο του Προμηθευτή ή στην 
Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
προκειμένου περί Προμηθευτή του εσωτερικού, περιερχόμενοι στην κυριότητα τον 
Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον αυτοί θα είναι ανεξάρτητοι, διαφορετικά θα καταστρέφονται 
οι επ' αυτών χαράξεις των στοιχείων της ενδείξεως. 

γ. Ο Προμηθευτής κρατά μυστική κάβε πληροφορία, που περιέρχεται στην αντίληψή του, 
από την εκτέλεση της σύμβασης και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα μέρη 
χωρίς τη γραπτή συμφωνία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και επιβάλλει αυτή την 
υποχρέωση στους τυχόν υπεργολάβους και προμηθευτές του. 

δ. Ο Προμηθευτής αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 
ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της σύμβασης ή χρησιμοποιούν το παραγόμενο 
υλικό και διασφαλίζει ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι ενήμεροι και συμφωνούν με τις 
υποχρεώσεις εχεμύθειας και τους ισχύοντες Κανονισμούς Ασφαλείας Διαβαθμισμένου 
Υλικού και πληροφοριών, ο δε Προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους τυχόν 
υπεργολάβους και προμηθευτές του. 

ε. Ο Προμηθευτής, οι υπάλληλοί του, καθώς και οι τυχόν υπεργολάβοι και προμηθευτές του, 
που έχουν οποιαδήποτε σχέση με τον Προμηθευτή, δεσμεύονται από το υπηρεσιακό και το 
ιδιωτικό απόρρητο και υπέχουν κατά περίπτωση, τις ευθύνες, που προκύπτουν από τα 
άρθρα 252, 253, 370 του Π.Κ. και όλων των νόμων, που είτε απευθείας είτε δια κύρωσης 
Διεθνών Συμβάσεων, προστατεύουν δικαστικές ή διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες. 

στ. Εάν ο Προμηθευτής ή οι τυχόν υπεργολάβοι και προμηθευτές του επιδείξουν δόλο ή 
αμέλεια για την προστασία του απορρήτου των παραπάνω πληροφοριών, υφίστανται πέραν 
των κατά Νόμο ποινικών ή αστικών κυρώσεων και διοικητικές όμοιες. Η ευθύνη αυτή 
υφίσταται κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέλεση της προμήθειας. 

4.- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να είναι σαφής στην προσφορά του. 
β.Στον προμηθευτή, δύναται να επιδειχθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δίφυλλη πλαστική 
ύλη, από την ήδη χρησιμοποιούμενη, για ενημέρωσή του. 
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γ. Ο εργαστηριακός έλεγχος θα γίνει από το Χημείο Στρατού ή από το Γενικό Χημείου του 
Κράτους και το κόστος θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

δ. Οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με την ισχύουσα 
Ελληνική νομοθεσία. 

5.- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
Η δίφυλλη πλαστική ύλη να είναι συσκευασμένη:  
α. Ανά εκατό (100) δίφυλλα εντός σφραγισμένου πλαστικού φακέλου και ξεχωριστής χάρτινης 

συσκευασίας που να φέρει εξωτερικά την ένδειξη (100 ΔΙΦΥΛΛΑ αντίστοιχα), κατά τρόπο 
που να μην επιτρέπεται διείσδυση σ' αυτή υγρασίας και θερμότητας. 

β. Εντός χάρτινων κιβωτίων ικανής αντοχής ανά 20 χάρτινες συσκευασίες που να φέρουν 
εξωτερικά την ένδειξη (50 ΔΙΦΥΛΛΑ Χ 20) ή 10 χάρτινες συσκευασίες που να φέρουν 
εξωτερικά την ένδειξη (100 ΔΙΦΥΛΛΑ Χ 10).  

6.- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 
Τμηματική παράδοση. 

 Εντός εξήντα (60) ημερών, από της υπογραφής της Σύμβασης, πεντακόσιες χιλιάδες 
(500.000) δίφυλλα.  

 Εντός τριών (3) μηνών από της υπογραφής της Σύμβασης, η υπόλοιπη ποσότητα. 
7.- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 
Δ/νση Διαχείρισης Υλικού/4ο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Γενικών Εφοδίων 
(αποθήκες Ελληνικής Αστυνομίας, Αχαρνές Αττικής). 

 
                                               H EΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
                                                                                   Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2011 
                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                         ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 
                                                                       Αστυνομικός Διευθυντής 
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   Ανήκει στην Προκήρυξη 6/2013 Α.Ε.Α. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 6/2013 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΔΙΦΥΛΛΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ* ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
(€) (αριθμητικώς) 

 

1   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ* ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
(€) (ολογράφως) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς  Φ.Π.Α. (€) 
(αριθμητικώς) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς  Φ.Π.Α. (€) 
(ολογράφως)  

 

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ (€) (αριθμητικώς) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ*, με Φ.Π.Α. 
(αριθμητικώς)  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ*, με Φ.Π.Α. 
(ολογράφως) 

 

 
* Συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄, και κάθε είδους δαπανών 
για παράδοση αυτών ελευθέρων.                                           
 
         
                                                                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
                                                                                                                             (υπογραφή  - σφραγίδα)      
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    Ανήκει στην Προκήρυξη  6/2013 Α.Ε.Α. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' 
 

                               ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΗΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΔΙΦΥΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ) 
  
Αναφερόμενοι στην ανωτέρω προμήθεια, σας γνωστοποιούμε ότι ισχύουν οι κάτωθι όροι 
(παράγραφοι 1 έως και 11): 

 
1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί  για λογαριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας, 

που διενεργεί το διαγωνισμό, αποκλειστικά στο internet site του Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων  Προμηθειών  (εφεξής αποκαλούμενο ‘’Σύστημα’’). 

 
2. Ορισμοί :  

2.1. Συμμετέχοντες :   
Δικαίωμα συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι  
προμηθευτές  των  οποίων  οι  έντυπες οικονομικές  προσφορές   κρίθηκαν  αποδεκτές  
και   είναι  σε  ισχύ. 
Συμμετέχοντες στον  Ηλεκτρονικό  Πλειστηριασμό  είναι  όσοι  εκ των ανωτέρω  
υποψηφίων   προμηθευτών, έχουν επιβεβαιώσει εγγράφως τη συμμετοχή τους στον 
Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, κατόπιν  σχετικής  πρόσκλησης  από  την  Υπηρεσία  που  
διενεργεί  τον Διαγωνισμό. 

2.2. Αποδεκτή  προσφορά :  
Αποδεκτή προσφορά, ορίζεται αυτή που ικανοποιεί ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια: 
i. Είναι   χρονικά   έγκυρη,  δηλαδή  καταγράφεται  η  άφιξή  της   στο   Σύστημα    

εντός    του  χρόνου   διάρκειας    του   Πλειστηριασμού   και   των   τυχόν    
παρατάσεών   του.  Ο   χρόνος μετράται αποκλειστικά από το χρόνο  άφιξης της 
προσφοράς στο Σύστημα. 

ii. Βελτιώνει τη συνολική τιμή των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων, χωρίς 
ΦΠΑ,  που  έχει  προσφέρει ο προμηθευτής, τουλάχιστον   κατά  ποσό ίσο  με το 
«βήμα», όπως  ορίζεται  κατωτέρω (4.3).  

Ειδικότερα, η πρώτη προσφορά κάθε συμμετέχοντος  στο Σύστημα, είναι αποδεκτή, 
εφόσον δεν υπερβαίνει την τιμή εκκίνησης, όπως ορίζεται κατωτέρω (4.2), και είναι 
τουλάχιστον ίση με αυτήν. 
Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη 
(μήνυμα) στην οθόνη του συμμετέχοντος, για τον εάν αυτή έχει γίνει αποδεκτή ή όχι.  
Προσφορά που δεν ικανοποιεί τα  ανωτέρω  κριτήρια  δεν γίνεται αποδεκτή από το 
Σύστημα και θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε 
σημείο του Πλειστηριασμού. 

2.3. Ενεργής προσφορά :  
Ενεργής προσφορά  είναι η τελευταία χρονικά αποδεκτή προσφορά κάθε  
συμμετέχοντος στο Σύστημα.    

 
3. Γενικοί Όροι  που  διέπουν τον συγκεκριμένο  Ηλεκτρονικό  Πλειστηριασμό: 

3.1. Γλώσσα 
Ο Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.  
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3.2. Νόμισμα 
Το νόμισμα με βάση  το  οποίο  θα  διεξαχθεί  ο Ηλεκτρονικός  Πλειστηριασμός είναι το  
ΕΥΡΩ.  
Οι προσφερόμενες τιμές κατά τη διάρκεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, θα είναι  
χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους 
δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, και αφορούν στο σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας. 

3.3. Τύπος Πλειστηριασμού  
Ο Πλειστηριασμός είναι “μειοδοτικού τύπου.” 

 
4. Ειδικοί   όροι  που  διέπουν το  συγκεκριμένο  Ηλεκτρονικό  Πλειστηριασμό: 

4.1. Διάρκεια  
Η διάρκεια του Πλειστηριασμού θα είναι 40 λεπτά. Εάν όμως, εντός του τελευταίου 
πεντάλεπτου πριν από τη λήξη του χρόνου του Πλειστηριασμού υπάρχει προσφορά 
αποδεκτή στο  Σύστημα και χαμηλότερη από την τρέχουσα  βέλτιστη ενεργή  
προσφερθείσα  τιμή  στο  Σύστημα, ο χρόνος  διάρκειας του Πλειστηριασμού θα 
παρατείνεται αυτομάτως για ένα πεντάλεπτο. Δεν υπάρχει περιορισμός στην 
ανανέωση των παρατάσεων. 

4.2. Τιμή  εκκίνησης :  
Τιμή  εκκίνησης είναι το τίμημα της χαμηλότερης έντυπης οικονομικής 
προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 
είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο 
της προκηρυχθείσας ποσότητας, όπως καθορίζεται  στην  προκήρυξη, που θα 
προκύψει από την αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των έντυπων  οικονομικών 
προσφορών,  που  υπεβλήθησαν  στο  διαγωνισμό.   
Κατά τη διάρκεια  του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού δεν επιτρέπεται η υποβολή καμίας 
προσφοράς που ξεπερνά την τιμή εκκίνησης.   
 

4.3. Βήμα   
Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς συμμετέχοντος αφορά στη συνολική 
προσφερθείσα τιμή, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 
κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, χωρίς ΦΠΑ., και  
μειώνει  την  τελευταία αποδεκτή προσφορά  του  τουλάχιστον κατά  6.000 € (έξι 
χιλιάδες €). 

 
5. Γενικοί Κανονισμοί Πλειστηριασμού  

5.1. Κατά την διάρκεια του Πλειστηριασμού,  κάθε   προμηθευτής  που συμμετέχει, γνωρίζει  
τα   κάτωθι  βασικά στοιχεία του Πλειστηριασμού :    
i. Την τιμή εκκίνησης. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή προσφοράς στο Σύστημα που 

ξεπερνά αυτό το ποσό. 
ii. Την κατάταξή του στον Πλειστηριασμό (εφόσον αυτός καταθέσει αποδεκτή 

προσφορά στο Σύστημα).  
Σε  περίπτωση ισόποσων προσφορών, η σειρά κατάταξης  ορίζεται  μόνο  από  τις  
προσφερόμενες  τιμές , ανεξαρτήτως  του χρόνου υποβολής  τους στο  Σύστημα.  

iii. Την χαμηλότερη προσφορά στο Σύστημα.  
iv. Τις τιμές όλων  των ενεργών προσφορών  στο  Σύστημα.  
v. Το πλήθος των λοιπών συμμετεχόντων, καθώς  και 
vi. Τον υπολειπόμενο χρόνο διάρκειας του Πλειστηριασμού. 
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5.2. Κατά   την  διάρκεια  του  Πλειστηριασμού,  κάθε   προμηθευτής   που  συμμετέχει,  δεν 
θα γνωρίζει  την  ταυτότητα  των  συμμετεχόντων. 

 
5.3. Η χαμηλότερη προσφορά, που θα προκύψει μετά το πέρας του Ηλεκτρονικού  

Πλειστηριασμού, δεν συνεπάγεται και αυτόματη κατακύρωση της προμήθειας στον 
αντίστοιχο συμμετέχοντα, αλλά αποτελεί μέρος της διαδικασίας στο πλαίσιο της  
αξιολόγησης  των αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού.  

 
5.4. Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε 

αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πλειστηριασμού. 
Οι προσφορές που υποβάλλονται στον Πλειστηριασμό δεν θα τελούν υπό 
προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς. 

5.5. Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το Σύστημα δεν είναι  δυνατόν 
να ανακληθεί και  ακυρώνει  όλες τις προηγούμενες  του  ίδιου  συμμετέχοντος.  

 
6. Χρονοδιάγραμμα Πλειστηριασμού 

Οι συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό θα ειδοποιηθούν από την αρμόδια υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό για το χρονοδιάγραμμα του Πλειστηριασμού, το οποίο περιλαμβάνει 
την εκπαίδευση τους, την διεξαγωγή του εικονικού Πλειστηριασμού και την διεξαγωγή του 
πραγματικού Πλειστηριασμού.  
Ειδικότερα :  

Η αρμόδια  Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό αποστέλλει σε κάθε υποψήφιο  
προμηθευτή πρόσκληση συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, και φόρμα 
συλλογής στοιχείων με σκοπό την καταγραφή  των χρηστών στο Σύστημα.  Οι  
προμηθευτές  που  έχουν δικαίωμα  συμμετοχής  και  επιθυμούν να  συμμετάσχουν στον 
Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, οφείλουν να επιβεβαιώσουν εγγράφως τη  συμμετοχή  τους 
σε  όλα τα  προκαταρκτικά στάδια της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, 
(εκπαίδευση και διεξαγωγή εικονικού Πλειστηριασμού) εντός δύο (2) εργασίμων  ημερών  
από  την  αποστολή  των  σχετικών προσκλήσεων. Οι εκπρόσωποι των προμηθευτών, θα 
παραλάβουν ηλεκτρονικά τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, τους οποίους θα 
χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό (εικονικό και 
πραγματικό).  
Οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον  Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  : 
 

http://www.eprocurement.gov.gr  
 

Σημειώνεται,  ότι  οποιαδήποτε  υποβολή  προσφερόμενης  τιμής στο  Σύστημα, η  οποία   
γίνεται από  καταγεγραμμένους σε αυτό προμηθευτές,  θεωρείται δεσμευτική νόμιμη  
δήλωση του  συμμετέχοντος  στον  Ηλεκτρονικό  Πλειστηριασμό.    
Πριν τον πραγματικό Πλειστηριασμό θα προηγηθεί  η εκπαίδευση, όπου θα δοθούν όλες 
οι απαιτούμενες διευκρινίσεις σχετικά με το σύστημα, καθώς  και  τεχνικές οδηγίες  
χρήσης.  
Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί ο εικονικός Πλειστηριασμός, προκειμένου οι προμηθευτές 
να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τη διεξαγωγή του πραγματικού Πλειστηριασμού. 
Τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη 
διάρκεια του πραγματικού πλειστηριασμού, πρέπει να συμμετέχουν τόσο στην εκπαίδευση 
όσο και στον εικονικό Πλειστηριασμό. Η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό 
δεν ευθύνεται  για λανθασμένη εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του συστήματος. 
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7. Υποδομή συμμετέχοντος 
Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό απαιτείται να  
διαθέτουν  οι διαγωνιζόμενοι τουλάχιστον  την  ακόλουθη υποδομή: 

 
7.1. Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

       Ελάχιστες Απαιτήσεις 

Screen Requirements  :  

  Resolution 1280x800 
  Screen 
Colors 256 

  Monitor Size 17’’ 
RAM Requirements 1 GB 
Processors (CPU) 1.4 MHz 
Remote Access ADSL 2 Mbps or faster 
Hard Drive Space 
Requirements 20GB 

Software Requirements Microsoft IE 6 or higher 
Firefox ESR 17.x 

 
7.2. Δίκτυο  

 
- Σύνδεση με την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών του Συστήματος  μέσω  

της  ηλεκτρονικής διεύθυνσης  http://www.eprocurement.gov.gr 
- Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account).  
- Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιμή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης  

στο Internet. 
Για λόγους ασφαλείας και ομαλής  διεξαγωγής  των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών δεν  
επιτρέπεται η πολλαπλή, ταυτόχρονη είσοδος στην εφαρμογή (multiple logins). 
 

               
8. Εκπαίδευση υποψηφίων συμμετεχόντων  

Πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, οι συμμετέχοντες προμηθευτές θα 
παρακολουθήσουν ένα σύντομο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση του συστήματος 
Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών.  Το σεμινάριο θα γίνει μέσω του διαδικτύου ή τηλεφωνικά ή 
εφόσον είναι εφικτό με φυσική παρουσία των προμηθευτών σε εκπαιδευτικό χώρο που θα 
τους υποδειχθεί. Το σεμινάριο θα είναι το ίδιο για όλους τους προμηθευτές.  
Επιπρόσθετα, έχει προγραμματιστεί και μία δοκιμαστική/εικονική διεξαγωγή Ηλεκτρονικού 
Πλειστηριασμού, όπου οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Πλειστηριασμών με εικονικές τιμές. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την 
ανάλυση της σύνδεσης με το σύστημα και την  εξοικείωση με το σενάριο του Πλειστηριασμού. 
Περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό μέρος επιδεικνύεται η 
μεθοδολογία διασύνδεσης μέσω διαδικτύου στο σύστημα, καθώς και ο τρόπος υποβολής 
προσφορών μέσω του συστήματος. 
Στο τέλος της εκπαίδευσης διανέμεται το εκπαιδευτικό  υλικό, το οποίο περιγράφει σε απλά 
και κατανοητά βήματα, τα στάδια, για τη συμμετοχή του προμηθευτή στον Πλειστηριασμό. 
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9. Εικονικός Πλειστηριασμός 

Στον εικονικό Πλειστηριασμό που θα ακολουθήσει της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα 
έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν: 
- την πρόσβαση διαδικτύου, στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών από μία ή/και 

περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους 
- να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην αρμόδια Υπηρεσία 

που διενεργεί  το διαγωνισμό προς επίλυσή τους  πριν τον πραγματικό Πλειστηριασμό. Η 
επίλυση των τυχόν τεχνικών προβλημάτων θα γίνει σε συνεργασία με τη Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ), η οποία και είναι η αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 

- 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 Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, ώστε να μην έχουν 
ερωτήματα κατά την διάρκεια του πραγματικού Πλειστηριασμού.   

Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα Ηλεκτρονικού 
Πλειστηριασμού μετά την ενημέρωση που θα γίνει και τον εικονικό Πλειστηριασμό στον οποίο 
θα συμμετάσχουν.  
Η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη 
κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του Συστήματος κατά τη διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού 
Πλειστηριασμού. 

 
10. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα 

Το  Σύστημα έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα 
εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια του πραγματικού Πλειστηριασμού.  

Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα: 
10.1. Τεχνικό πρόβλημα του  Συστήματος   

- Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίζεται τεχνικό 
πρόβλημα, θα διακόπτεται /ακυρώνεται και θα επαναλαμβάνεται σε νέο χρόνο  
(ημερομηνία και ώρα),  τον οποίο η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, θα 
γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου στους διαγωνιζόμενους μέσω fax ή/και e-
mail. 

 
10.2. Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος            

- Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση με το διαδίκτυο, βλάβη 
Η/Υ, κλπ) ενός συμμετέχοντα, χρησιμοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική υποδομή 
του. 

- Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος 
υποδομής συμμετέχοντος  ή αδυναμίας υποβολής προσφερόμενης  τιμής από 
το  συμμετέχοντα. 

 
11. Εγγυήσεις 

- Η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό δεν ευθύνεται και δεν 
παρέχει οιαδήποτε εγγύηση έναντι των συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η 
επικοινωνία τους με το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών θα είναι 
απρόσκοπτη, πλην των περιπτώσεων δόλου και βαριάς αμέλειας.   

- Επίσης,  η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό δεν 
ευθύνεται για την μη παροχή ή την πλημμελή παροχή του Συστήματος,  που οφείλεται σε 
ή σχετίζεται με γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου της (γεγονότα 
ανώτερης βίας). 
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   Ανήκει στην Προκήρυξη  6/2013 Α.Ε.Α. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ' 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 2Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Π. Κανελλοπούλου 4  
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 2106915552- FAX : 2106995669 
Α.Φ.Μ.: 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ  
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ  
Αριθμός : 
Ποσό : 
Είδος:  
Προμηθευτής:  

 
 
              Σήμερα την ……………………….. του έτους ………….. στην Αθήνα  και στα γραφεία 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθ. 4, οι κάτωθι 
συμβαλλόμενοι:  
            α) Η Ελληνική Αστυνομία, νομίμως εκπροσωπούμενη με βάση τις κείμενες διατάξεις  
από τον  ……………………………………………………………………………………, που στη 
συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία ΄΄Αγοραστής΄΄ και  
            β) Η επιχείρηση (πλήρη επωνυμία και δ.τ. εάν υπάρχει), που εδρεύει (πλήρης Δ/νση, 
Τηλ. και FAX), νομίμως εκπροσωπούμενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα 
ονομάζεται για συντομία ΄΄Προμηθευτής΄΄, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  
 
            - Κατόπιν του διενεργηθέντος την …………….. ανοικτού διαγωνισμού με τη χρήση 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ’ αριθ. 6/2013 Προκήρυξης του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας, κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. …………… από ……………… 
απόφαση ………………………………………, η προμήθεια με αγορά του είδους που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης στο όνομα του προαναφερόμενου 
προμηθευτή.  
 
          ΄Υστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την 
προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια του εν λόγω είδους στο δεύτερο 
συμβαλλόμενο ‘’Προμηθευτή’’, ο οποίος αναλαμβάνει αυτή με τους κατωτέρω όρους και 
συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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΄Αρθρο 1 

Αντικείμενο σύμβασης 
 

            Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά του είδους που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, συνολικής αξίας 
…………………………………… ευρώ (ολογράφως και αριθμητικώς) συμπεριλαμβανομένων 
των προβλεπομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α..  
 
 
 ΄Αρθρο 2 

Στοιχεία του υπό  προμήθεια είδους 
 

            1. Το είδος της προμήθειας, η ποσότητα και  τιμή ορίζονται ως κατωτέρω:  
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Μ.Μ.) 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΕΥΡΩ) 

 
 
 
 
 

  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ     
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.   
     
         2.  Στην τιμή μονάδας του προς προμήθεια είδους περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση αυτού (με 
ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή) ελεύθερη στη Δ/νση Διαχείρισης Υλικού/4ο Τμήμα 
Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Γενικών Εφοδίων (αποθήκες Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αχαρνές Αττικής) και με τον τρόπο που προβλέπεται στην προκήρυξη (6/2013 Α.Ε.Α.). 
         3.  Η τιμή μονάδας θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της  παρούσας σύμβασης 
και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 
  
 

΄Αρθρο 3 
Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών  

 
            1. Το προς προμήθεια είδος, θα παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου από τη 
προκήρυξη χρόνου ή του αποδεκτού χρόνου της προσφοράς του προμηθευτή από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στον προβλεπόμενο από τη σχετική προκήρυξη τόπο 
(αναγράφεται ο τόπος παράδοσης).  
            2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την 
επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 32 του ως άνω π.δ/τος κυρώσεων για 
εκπρόθεσμη παράδοση.  Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του 
προμηθευτή έκπτωτου . 
            3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 
την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του π.δ. 
118/2007 .  
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΄Αρθρο 4 

Τεχνικές προδιαγραφές 
 
            Το προς προμήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης θα 
είναι καινούργιο και σύμφωνα με την σχετική τεχνική προδιαγραφή και την από ………………. 
τεχνική προσφορά του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.   
  
 
                      ΄Αρθρο 5 

Παραλαβή ειδών  
 
            1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα 
γίνει εντός ……………………….. από έκαστη τμηματική παράδοση του υλικού, από Επιτροπή 
που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας.   
            2. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών ισχύουν τ’ 
αναφερόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 
 
 

΄Αρθρο 6 
Τρόπος και χρόνος πληρωμής  

 
              1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, θα γίνει, στον προβλεπόμενο 
από τη σχετική προκήρυξη χρόνο, με έναν από τους αναφερόμενους σ’ αυτή (προκήρυξη) 
τρόπους σε συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή και    
εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  
 
              2. Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή θα γίνει με έκδοση Χ.Ε.Π. από 
την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου / Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, μετά την  οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του και εφόσον υποβληθούν στη 
Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 
  
              3. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1699 του εκτελούμενου 
προϋπολογισμού του ΕΦ 43-110 ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ΄΄. 
 
       
              Άρθρο 7 

Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος 
 

   1. Η προμήθεια υπόκειται σε συνολικές κρατήσεις 7,3216%, υπέρ των κατωτέρω 
δικαιούχων φορέων και κατανέμονται ως ακολούθως :  

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
(για Γ.Δ.Κ.Π.) Τ.Α.Υ.Υ.Ε. ΤΕΑΠΑΣΑ / 

Τ.Α.ΑΣ  Μ.Τ.Σ. Μ.Τ.Π.Υ. 
ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

    0,25%     0,10%     0,30%       2,72% 2,72% 0,96%       0,10% 
 
 
             2. Κατά την πληρωμή των υλικών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το άρθρο 
24 του ν.2198/94, όπως ισχύει, φόρος εισοδήματος.  
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΄Αρθρο 8 
Υποκατάσταση προμηθευτού – Εκχώρηση 

 
              Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η 
εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την 
έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) 
λογαριασμό απ’ αυτά . 
 

΄Αρθρο 9 
Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

  
               1. Ο προμηθευτής, υποχρεούται να κατασκευάσει με δαπάνες του, τους κυλίνδρους 

εκτυπώσεως, για την αποτύπωση στην εσωτερική επιφάνεια της πλαστικής ύλης, της ορατής και 
αόρατης ενδείξεως "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" και να τους χρησιμοποιήσει παρουσία 
αντιπροσώπου τον Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος θα ορισθεί από την αρμόδια Ελληνική Προξενική 
Αρχή, προκειμένου περί προμηθευτή του εξωτερικού, ή αντιπροσώπου της Διεύθυνσης Κρατικής 
Ασφάλειας, προκειμένου περί προμηθευτή του εσωτερικού. 
               Στον ανωτέρω αντιπρόσωπο θα γίνει αναγγελία από μέρους του Προμηθευτή Οίκου περί 
της κατασκευής των ανωτέρω κυλίνδρων και θα συνταχθεί μεταξύ του αντιπροσώπου του 
Ελληνικού Δημοσίου και του Προμηθευτή Οίκου σχετικό πρωτόκολλο, πριν από κάθε χρήση αυτών. 
Ο αντιπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου θα παρακολουθήσει τις εργασίες κατασκευής της υπό 
προμήθειας πλαστικής ύλης, με δαπάνες του Προμηθευτή. 
          2. Μετά το τέλος των εργασιών κατασκευής της πλαστικής ύλης, οι κύλινδροι θα σφραγισθούν 
υπό των ανωτέρω προσώπων, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο το οποίο θα υπογραφεί παρ' 
αυτών και θα παραδοθεί με δαπάνες του προμηθευτή στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή, 
η οποία εδρεύει στη χώρα όπου το εργοστάσιο του Προμηθευτή ή στην Δ/νση Κρατικής 
Ασφάλειας/Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου περί Προμηθευτή 
του εσωτερικού, περιερχόμενοι στην κυριότητα τον Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον αυτοί θα είναι 
ανεξάρτητοι, διαφορετικά θα καταστρέφονται οι επ' αυτών χαράξεις των στοιχείων της ενδείξεως. 

 
 

΄Αρθρο 10 
Εχεμύθεια 

 
          1. Ο Προμηθευτής κρατά μυστική κάβε πληροφορία, που περιέρχεται στην αντίληψή του, από 

την εκτέλεση της σύμβασης και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα μέρη χωρίς τη 
γραπτή συμφωνία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους 
τυχόν υπεργολάβους και προμηθευτές του. 

          2. Ο Προμηθευτής αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 
ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της σύμβασης ή χρησιμοποιούν το παραγόμενο υλικό και 
διασφαλίζει ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι ενήμεροι και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας 
και τους ισχύοντες Κανονισμούς Ασφαλείας Διαβαθμισμένου Υλικού και πληροφοριών, ο δε 
Προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους τυχόν υπεργολάβους και προμηθευτές του. 

          3. Ο Προμηθευτής, οι υπάλληλοί του, καθώς και οι τυχόν υπεργολάβοι και προμηθευτές του, 
που έχουν οποιαδήποτε σχέση με τον Προμηθευτή, δεσμεύονται από το υπηρεσιακό και το 
ιδιωτικό απόρρητο και υπέχουν κατά περίπτωση, τις ευθύνες, που προκύπτουν από τα άρθρα 
252, 253, 370 του Π.Κ. και όλων των νόμων, που είτε απευθείας είτε δια κύρωσης Διεθνών 
Συμβάσεων, προστατεύουν δικαστικές ή διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες. 

          4. Εάν ο Προμηθευτής ή οι τυχόν υπεργολάβοι και προμηθευτές του επιδείξουν δόλο ή 
αμέλεια για την προστασία του απορρήτου των παραπάνω πληροφοριών, υφίστανται πέραν των 
κατά Νόμο ποινικών ή αστικών κυρώσεων και διοικητικές όμοιες. Η ευθύνη αυτή υφίσταται κατά τη 
διάρκεια και μετά την εκτέλεση της προμήθειας. 
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΄Αρθρο 11 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
           Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο 
προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία :  

Αριθμός Ημερομηνία Τράπεζα έκδοσης Ποσό Υπέρ της  
 
 
 

    

          Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προμηθευτή μετά την 
πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης .  
 

΄Αρθρο 12 
Λοιποί όροι 

 
             Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τ’ 
αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια προκήρυξη και την τεχνική προδιαγραφή,  
σε συνδυασμό με την από ……………… προσφορά του προμηθευτή.   
 

Άρθρο 13 
Τροποποιήσεις 

 
 Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μέσα στα όριά της, εφόσον συμφωνήσουν 
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη,  κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του π.δ. 
118/2007.  
 

΄Αρθρο 14 
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις 

 
           Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται 
αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών . 
            Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 
(Α΄-19) ΄΄Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων΄΄, του Π.Δ/τος 
60/2007 (Α΄-64) ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ ΄΄Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών΄΄, του Π.Δ/τος 118/2007 (Α΄-150) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄, όπως ισχύουν, και οι όροι της υπ’ αριθ. 6/2013 Προκήρυξης του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας. 
         -΄Υστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα σε 
απλά φύλλα χάρτου επί των οποίων επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα της Ελληνικής 
Αστυνομίας . 

- Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στη Δ/νση Οικονομικών 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του νομίμου 
εκπροσώπου του που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για την Ελληνική Αστυνομία Ο προμηθευτής 

και γι’ αυτόν 
        
 Σημείωση:   Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της προμήθειας 
είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το 
στάδιο υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από τη 
σχετική προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή. 


