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Α Π Ο Φ Α  Ζ 
Ζ ΓIΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΣΟΤ ΑΡΥΖΓΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ              
             
΄Δρνληαο ππφςε: 
 
1. Σηο δηαηΪμεηο :  
                        α. Σσλ άξζξσλ 21 θαη 28 ηνπ Ν. 4111/2013 „‟ πληαμηνδνηηθέο ξπζµίζεηο, …….. 
θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο‟‟ (Α΄-18). 
  β. Σσλ άξζξσλ 41, 54 θαη 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 
Κπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α΄-98) . 
                   γ. Σνπ Ν.1481/1984, „‟Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο” (Α΄-152) φπσο 
ηζρχνπλ.  
                  δ. Σνπ Ν. 2800/2000 „‟Αλαδηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, 
ζχζηαζε Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο (Α΄-41),φπσο ηζρχνπλ.   
                 ε. Σνπ Ν.2362/1995, “Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο” (Α΄-247), φπσο ηζρχνπλ .  
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                   ζη. Σνπ Ν. 2286/1995 „‟Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 
ζεκάησλ‟‟ (Α΄-19), φπσο ηζρχνπλ.    
                   δ. Σνπ Ν.2328/1995 (Α΄-159), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2372/1996 (Α΄-29) 
άξζξν 11 θαη ην Ν.2414/1996 (Α΄-135) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/1996 
„‟Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο 
δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα‟‟ (Α΄-66), φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/2005 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/2005‟‟. 
                   ε. Σνπ άξζξνπ 24 „‟Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο 
επηρεηξήζεηο‟‟ ηνπ Ν.2198/1994 „‟Αχμεζε απνδνρψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ελ γέλεη, …………… 
θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟ (Α΄-43), φπσο ηζρχνπλ .  

  ζ. Σνπ Ν. 2690/99 „‟Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο‟‟ (Α΄-45), φπσο ηζρχνπλ. 

  η. Σνπ Ν. 1599/86 „‟ρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε, θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ δειηίνπ 
ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟ (Α΄-75), φπσο ηζρχνπλ. 
                   ηα. Σνπ Ν.3310/2005 „‟Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ‟‟ (Α΄-30), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3414/2005 (Α΄-279) „‟Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3310/2005…‟‟.  
          ηβ. Σνπ άξζξνπ 6 „‟Καηαλνκή πφξσλ ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο‟‟ ηνπ Ν.2452/1996 „‟Ρχζκηζε ζεκάησλ πξνζθχγσλ θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1975/1991 θαη άιιεο δηαηάμεηο (Α΄-283), φπσο ηζρχνπλ. 
                   ηγ.  Σνπ Ν.2859/2000 „‟Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο‟‟ (Α΄-248), 
φπσο ηζρχνπλ .  
                   ηδ. Σνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.3193/2003 „‟Καλφλεο ηηκνιφγεζεο, ξπζκίζεηο Φ.Π.Α. 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟ (Α΄- 266). 
  ηε. Σνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3614/2007 „‟Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013‟‟ (Α΄-267), φπσο 
ηζρχνπλ.  
                   ηζη. Σνπ Ν. 3861/2010 „‟Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟ (Α΄-112). 

 ηδ. Σνπ Ν. 3886/2010 „‟Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 
− Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο 
Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 
76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335).‟‟ (Α΄-173), φπσο ηζρχνπλ. 

 ηε. Σνπ Ν. 4013/2011 „‟χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ 
θεθαιαίνπ  ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο.‟‟ (Α΄-204), φπσο ηζρχνπλ. 

    ηζ. Σνπ Ν. 4111/2013 „‟ πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, ………..θαη άιιεο επείγνπζεο 
δηαηάμεηο‟‟ (Α΄-18). 

    θ. Σνπ  Ν. 4152/2013 „‟Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 
4127/2013. 

    θα. Σνπ Ν. 4155/2013 „‟Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο‟‟ (Α΄ - 120), φπσο ηζρχνπλ. 
                  θβ. Σνπ Π.Γ. 60/2007 „‟Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
16εο Ννεκβξίνπ 2005‟‟ (Α΄-64). 
                   θγ. Σνπ Π.Γ. 118/2007 „‟Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)‟‟ (Α΄-150), 
φπσο ηζρχνπλ. 
                        θδ. Σνπ π.δ. 82/1996 „‟Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλψλπκσλ 
Δηαηξεηψλ‟‟ (Α‟-66), „π[σο ηζρχνπλ. 
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                   θε. Σνπ Π.Γ. 14/2001 (Α΄-12) „‟Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο‟‟ (Α΄-
12), φπσο ηζρχνπλ.  
  θζη. Σνπ Π.Γ. 215/2007 „‟χζηαζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ ζην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ θαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο‟‟ (Α΄-
241).  
                   θδ. Σνπ Π.Γ. 184/2009 „‟χζηαζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη 
θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ‟‟ (Α΄-213). 

      θε. Σνπ Π.Γ 113/2010 „‟Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο‟‟ (Α΄-194), 
φπσο ηζρχεη. 

  θζ. Σνπ Π.Γ. 85/2012 „‟Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη 
θαηάξγεζε ππεξεζηψλ.‟‟ (A΄-141). 
 
     2. Σηο απνθΪζεηο:      
     
                  α. Τπ‟αξηζ. Π1/2380 απφ 18.12.2012 θ.π.α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ-Δζληθήο 
Άκπλαο-Δζσηεξηθψλ-Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο-Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ-Τγείαο-Γεκφζηαο Σάμεο θαη 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε-Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ ΄΄Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 
θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ΄΄ (Β΄-3400).  
                 β. Τπ‟ αξηζ. 7004/3/60 απφ 07.9.2012 ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο 
ηνπ Πνιίηε ΄΄Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
επί ζεκάησλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε πθηζηάκελα ππεξεζηαθά φξγαλα΄΄ (Β΄-2459), φπσο ηζρχεη. 
                 γ. Τπ΄ αξηζ. 20977/2007 θ.π.α. ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 
„‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
λ.3414/2005‟‟ (Β΄-1673). 
                 δ. Τπ΄ αξηζ. 1108437/2565/ΓΟ/2005 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 
„‟Καζνξηζκφο ρσξψλ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξείεο‟‟ (Β΄-1590).  
                 ε. Τπ‟ αξηζ. ΓΙΑΓΠ/Α1/18369 απφ 25-09-2002 ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ΄΄Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ππεχζπλεο 
δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ75)΄΄ (Β΄-1276).   
                 ζη. Τπ‟αξηζ. Π1/2272 απφ 03.10.2013 ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο ΄΄Απφθαζε Δθαξκνγήο Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ (ΔΠΠ) έηνπο 
2013΄΄.                  
                 δ. Τπ‟ αξηζ. Π1/2345 απφ 19.03.2013 ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ΄΄Δμαίξεζε απφ ηελ έληαμε ζην Δληαίν 
Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.) κέρξη 31.12.2013 ησλ πξνκεζεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΔΠΑ)΄΄ (Β΄-342).             
                 ε. Τπ‟ αξηζ. 3327 απφ 31.08.2012 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηελ 
έληαμε ηεο Πξάμεο „‟Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο 
δεδνκέλσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη επηβνιήο πνηλψλ ζε ζέκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο κέζσ 
θνξεηψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη θσηνγξαθηθψλ ξαληάξ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζε Πεξηθέξεηεο Ακηγνχο ηφρνπ χγθιηζεο‟‟ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 
„‟05 – Δ. Οδηθή Αζθάιεηα θαη Αζθάιεηα Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ Πεξηθεξεηψλ Ακηγνχο ηφρνπ 
χγθιηζεο‟‟ ηνπ Δ.Π. „‟Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο‟‟ θαη ζηε .Α.Δ. 0508 ηνπ έξγνπ πνπ 
αλαθέξεηαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο ζ‟ απηή πίλαθεο κε ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαζψο θαη 
ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. 
                 ζ. Τπ‟ αξηζ. 3269 απφ 31.08.2012 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηελ 
έληαμε ηεο Πξάμεο „‟Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο 
δεδνκέλσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη επηβνιήο πνηλψλ ζε ζέκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο κέζσ 
θνξεηψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη θσηνγξαθηθψλ ξαληάξ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε‟‟ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο „‟12-ΙΒ. Κπθινθνξηαθή θαη Πεξηβαιινληηθή 
Γηαρείξηζε Γηθηχσλ Μεηαθνξψλ‟‟ ηνπ Δ.Π. „‟Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο‟‟ θαη ζηε .Α.Δ. 
0508 ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο ζ‟ απηή πίλαθεο κε ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία θαζψο θαη ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. 
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                 η. Τπ‟ αξηζ. 8028/1/242-α΄ απφ 05.11.2013 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Σάμεο 
΄΄χζηαζε-πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ Πξνκεζεηψλ θαη χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ 
Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο΄΄.  
                 ηα. Τπ‟ αξηζ. 8028/1/447 απφ 30.11.2012 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Σάμεο  
΄΄χζηαζε – πγθξφηεζε Μφληκσλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ ππφ 
πξνκήζεηα εηδψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο΄΄. 
 
    3. Σελ ππ‟ αξηζ. Α.Π. 20467 απφ 02-09-2009 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ν.3414/2005 
              
    4. Σελ ππ΄αξηζ. 2/70914/0026 απφ 28.9.2012 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
„‟Κξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ‟‟.        
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 
 
             1. Πξνθεξχζζνπκε ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ (ΑΝΟΗΚΣΟ δηαγσληζκφ), 
κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα από νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ ζε 
ΔΤΡΧ, γηα ηελ πξνκήζεηα κε αγνξΪ ηνπ είδνπο πνπ αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ ηεο 
παξνχζαο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  
 

2. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιΪρηζηνλ πελάληα δύν 
(52) εκεξώλ, απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ 
Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  
 

3. α.ΣΟΠΟ  - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 

 
 

              β. Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ 
δηαγσληζκνχ, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκφ. 
              γ. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄, απφ ηε Μ.Δ.Π.Α.Π./Α.Δ.Α. 
              δ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηόλ πελάληα (150) εκΫξεο 
(εκεξνινγηαθΫο), πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκΫλε εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ.  
              ε. Πξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ, απνξξίπηεηαη, σο 
απαξΪδεθηε. 
 
            4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  
                α. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
                β. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 
                γ. πλεηαηξηζκνί  
                δ. Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ      
     
               ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ δελ απαηηείηαη νη πξνζθέξνληεο λα έρνπλ ιάβεη 
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η Αλαζέηνπζα Αξρή 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηελ Έλσζε, ε νπνία ζα αλαθεξπρζεί πξνζσξηλφο 
Αλάδνρνο, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή σο εμήο: 
              (α) λα έρεη πεξηβιεζεί ηε κνξθή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Κ.Β.  

ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ 
 ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ  

ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ  
Π. Καλειινπνχινπ 4, 101 77 – ΑΘΗΝΑ  

8
νο

 φξνθνο, γξαθείν 5 

08.01.2014 ΣεηΪξηε  10:00 
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ή 
              (β) λα έρεη πεξηβιεζεί ηε κνξθή εηαηξείαο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ, ζπζηαζείζαο 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπνξηθνχ λφκνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα κέιε ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο επζχλνληαη έθαζην, έλαληη 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αδηαηξέησο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ. 

 
5. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο 

θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζ‟ απηή παξαθάησ Παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
κέξνο απηήο: 

 

 α.   ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΔΙΓΧΝ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

 β.   ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 
                   ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

 γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

 δ. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ & ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

 ε.   ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

ζη. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

 δ. ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

 ε. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 

 ζ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ΄ 

 
            
            6. Δθφζνλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ, 
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 11 θαη 36 ηνπ Π.Γ. 118/2007 „‟Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 
Γεκνζίνπ‟‟. 
 
           7. Σν θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (ρεκηθψλ αλαιχζεσλ – εμεηάζεσλ θ.ι.π.), 
βαξχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζα θαηαβάιιεηαη  απ‟ απηνχο, απεπζείαο ζην Υεκείν ηξαηνχ ή 
ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Δ.Δ., 
εξγαζηήξην, εθφζνλ δηελεξγνχληαη απ‟ απηά θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  
                α. Τπ‟ αξηζ. 3019845/10469/0078 απφ 10.10.1997 (ΦΔΚ 942/ηΒ΄/22.10.1997), 
απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ / Γεληθφ Υεκείν Κξάηνπο / 
Γλζε Τπνζηήξημεο / Σκήκα Γ΄. 
                β. Τπ‟ αξηζ. Φ.800/11611 απφ 28.4.1998 (ΦΔΚ 488/ηΒ΄/21.5.1998), απφθαζε ηνπ 
Τθππνπξγνχ Δζληθήο ΄Ακπλαο .  
                γ. Τπ‟ αξηζ. Φ.830.311/7/650339/.7435 απφ 15.12.1999, απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 
Δπηηειείνπ ηξαηνχ /ΓΟΙ/3α .  
                δ. Τπ‟ αξηζ. Φ.800/100/73907 απφ 17.12.1999 (ΦΔΚ 89/η.Β΄/8.2.2001), απφθαζε ηνπ 
Τθππνπξγνχ Δζληθήο ΄Ακπλαο .  
                ε. Τπ‟ αξηζ. Φ.800/12/85312/.75 απφ 16.1.2001 (ΦΔΚ 128/ η.Β΄/8.2.2001), απφθαζε 
ηνπ Τθππνπξγνχ Δζληθήο ΄Ακπλαο (ΔΠΤΔΘΑ/ΓΟΙ/Σκ. Ννκ.).  
 
                    Σα αξκφδηα εξγαζηήξηα ζα πξνβαίλνπλ ζηελ εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ κεηά ηελ 
θαηαβνιή εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ αληηηίκνπ ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, ε νπνία ζα 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πξνκεζεπηή εθ 
κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο γηα ην ζέκα ηεο απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο 
ηνπ αληηηίκνπ εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ε ζρεηηθή πξνζθνξά δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε.  
 
            8. Δθφζνλ, απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο, δεηεζνχλ εγθαίξσο ηα ζρεηηθά κε 
ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζε απηνχο κέζα 
ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. ε πεξίπησζε επείγνληνο, ε 
πξνζεζκία απηή κπνξεί λα ζπληκεζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο.     
 
           9. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ έγγξαθα αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή 
δηεπθξηλήζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ην δηαγσληζκφ θαη ηε 
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ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ κέρξη θαη ηελ 18.12.2013 θαη ψξα 15:00. Οη απαληήζεηο  
γλσζηνπνηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή αξκφδηα Τπεξεζία ην αξγφηεξα έμη (6) εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 
εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα. 
               Αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλάζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ 
ππνβΪιινληαη εθηόο ηεο αλσηΫξσ πξνζεζκέαο δελ εμεηΪδνληαη. 
          
        10. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη 
ζα θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηνπο εθδφηεο ησλ εθεκεξίδσλ, κεηά ηελ αλαθνίλσζε 
θαηαθχξσζεο θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ζηελ Τπεξεζία 
ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά, ζηε δε Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, βαξχλνπλ ηελ 
Δπξσπατθή ΄Δλσζε.      
 
       11. Αληίγξαθα ηεο πξνθήξπμεο ρνξεγνχληαη δσξεάλ απφ ηελ Τπεξεζία καο. 
 
       12. Η πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε http://www.astynomia.gr/→ Οδεγόο ηνπ Πνιέηε→ Πξνθεξύμεηο/Γηαγσληζκνέ.  
 
       13. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:  
                α. Σνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο, παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο 
                 β. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – απαηηήζεηο παξέρνληαη απεπζείαο απφ ην 3ν Σκήκα 
Αλάιπζεο ηνηρείσλ Οδηθήο Κπθινθνξίαο ηεο Γ-λζεο Σξνραίαο/Α.Δ.Α., Π.Καλειινπνχινπ 4 
ΑΘΗΝΑ–T.K.101 77 ηει.: 2106928115, fax:2106915805, χζηεξα απφ έγγξαθν αίηεκα ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. 
 
 
 
 
 
            
 

  
 
 
 
 
 
 

H ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 
ΗΧΑΝΝΑ ΤΝΟΓΗΝΟΤ 

ΣΑΞΗΑΡΥΟ  
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    Αλάθεη ζηελ Πξνθάξπμε  4/2013 Α.Δ.Α 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α΄ 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΟΤ  ΜΔ ΑΓΟΡΑ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΡΟΥΑΙΧΝ ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΒΟΛΗ 
ΠΟΙΝΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΟΓΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ 
ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΡΑΝΣΑΡ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα 
εμήο ππνζπζηήκαηα: 
1) Τπνζχζηεκα ζπιινγήο, δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ 
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ γηα ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο κε ρξήζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 
2)Τπνζχζηεκα ζπιινγήο, δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ 
ηξνραίσλ παξαβάζεσλ θαη επηβνιήο πνηλψλ ζε ζέκαηα νδηθήο 
θπθινθνξίαο κε ρξήζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο 
ηνπ πνιίηε. 
3)Τπνζχζηεκα ηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ θαη Παξαγσγήο 
Αλαθνξψλ. 
4)Τπνζχζηεκα ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε κε δεδνκέλα ησλ παξαπάλσ 
ππνζπζηεκάησλ. 
5)Τπνζχζηεκα Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ ζην νπνίν ζα 
αλαπαξίζηαληαη φιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο κε δπλαηφηεηα έθδνζεο 
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 
ΟΜΑΓΑ  ΔΗΓΟΤ  

35721000-4 

ΠΟΟΣΖΣΑ & 
 ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ 

Έλα (1) χζηεκα. 
[Η πνζφηεηα ηνπ απαξαίηεηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ (θνξεηέο 
ζπζθεπέο θαη θσηνγξαθηθά ξαληάξ), θαζψο θαη ε κνλάδα κέηξεζεο 
απηήο (πνζφηεηαο) εκθαίλνληαη ζην Μέξνο Β΄ „‟ΠΙΝΑΚΔ 
ΤΜΜΟΡΦΧΗ‟‟ ηνπ Παξαξηήκαηνο Θ΄ „‟ΣΔΥΝΙΚΔ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ παξνχζεο].  

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ 
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΗΓΟ 

ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 
ΑΞΗΑ  

(ΜΔ Φ.Π.Α.) 

Γέθα εθαηνκκχξηα δεθαηέζζεξηο ρηιηάδεο θαη ζαξάληα πέληε επξψ 
(#10.014.045,00€) 

 
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ 
ΒΑΡΤΝΔΗ 

 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ   
ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ : 050/8 (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
„‟Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο‟‟) 
Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην ΔΠΑ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: 
α. ην Σακείν πλνρήο, κε πνζφ χςνπο #4.690.088,40#€ θαη 
β. ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, κε πνζφ χςνπο 
#5.323.956,60#€ 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΓΔ ΠΡΑΞΖ 

 
ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΞΖ Α: 
α. TAMEIO ΤΝΟΥΗ – 2012Δ05080005 
β. ΔΣΠΑ– 2012Δ05080006 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.7 „‟Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο  
Έξγνπ‟‟ ηνπ Παξαξηήκαηνο Θ΄ „‟ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ‟‟ 
παξνχζεο. 
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ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ  
Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 „‟Σφπνο πινπνίεζεο – 
Παξάδνζεο Έξγνπ‟‟ ηνπ Παξαξηήκαηνο Θ΄ „‟ΣΔΥΝΙΚΔ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ‟‟ παξνχζεο.  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.7 „‟Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο  
Έξγνπ‟‟ ηνπ Παξαξηήκαηνο Θ΄ „‟ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ‟‟ 
παξνχζεο. 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ  
ΔΠΗ %  

6,6560% 
[Αλάιπζε θξαηήζεσλ ππέξ: Σ.Δ.Α.Π.Α..Α./Σ.Α.Α. 2,72%, Μ.Σ.. 
2,72%, Μ.Σ.Π.Τ. 0,96% θαη ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 
0,10%. 
Οη θξαηήζεηο επηβαξχλνληαη κε ραξηφζεκν 2% & επ΄ απηνχ 20%  
εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α.]. 

ΔΛΑΥΗΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ  
ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΟΖ  

Γελ γίλεηαη απνδεθηή.  

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  
Καηά ηελ πιεξσκή ησλ  εηδψλ ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο 
απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94, φπσο ηζρχεη, θφξνο εηζνδήκαηνο. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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      Αλάθεη ζηελ Πξνθάξπμε  4/2013 Α.Δ.Α. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

 
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ  ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ  ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 
       1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
          1.1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη ά απνζηΫιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 
ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Π.Γ. 118/2007 ζηελ Διιεληθά γιώζζα, κΫζα ζε 
ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ζε δύν αληέηππα (πξσηόηππν θαη αληέγξαθν), πνπ ζα ηεζνύλ ζηνλ 
έδην θΪθειν ΠξνζθνξΪο, ν νπνένο δελ δύλαηαη λα απνζθξαγηζζεέ ρσξέο λα αθάζεη έρλε.   
   
          1.2 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη  εθαηόλ πελάληα (150) εκεξνινγηαθΫο 
εκΫξεο , πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε  ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
               - ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξόλν ηζρύνο  κηθξόηεξν  ηνπ  παξαπΪλσ αλαθεξνκΫλνπ 
απνξξέπηεηαη, σο απαξΪδεθηε.   
           
        1.3.  ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
               1.3.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ  (κε θεθαιαία γξάκκαηα). 
               1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα . 
               1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο. 
               1.3.4. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
               1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
           
        1.4. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
                1.4.1. ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη 
αληίγξαθν) φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαη 
ζηνηρεία (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο).    
      1.4.2. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο, καδέ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ 
Ϊξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 118/2007 (άξζξν 5α.Β.1.β. ηνπ π.δ. 118/2007), ππνβάιινληαη ζε δχν 
αληίηππα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) θαη ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα 
ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε „‟ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ‟‟.  Δθφζνλ ε πξνζθνξά αθνξά 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ππνείδε, ε ηερληθή πξνζθνξά γηα θάζε ππνείδνο ηνπνζεηείηαη ζε 
μερσξηζηφ θάθειν κέζα ζηνλ θχξην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 
      1.4.3. ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ππνβάιινληαη ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη 
αληίγξαθν) θαη, επέ πνηλά απνξξέςεσο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε 
ηελ έλδεημε „‟ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ‟‟, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο 
θάθειν. Δθφζνλ ε πξνζθνξά αθνξά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ππνείδε, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
γηα θάζε ππνείδνο ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ θάθειν κέζα ζηνλ θχξην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο. 
     1.4.4. Οη θάθεινη θαη ππνθάθεινη ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα 
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (παξ. 1.3.).  
                1.4.5. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ,  
ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 
ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο  θάθειν κε ηελ έλδεημε  "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΠΡΟΦΟΡΑ"  θαη 
ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.   
  1.4.6. ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ πξσηφηππνπ θαη αληηγξάθνπ 
αληηηχπνπ, θαηηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε „‟ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ‟‟. 
        1.4.7. Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο 
πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ 
(PROSPECTUS, θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ιπ.), ζα θέξνπλ ζπλερά αξέζκεζε απφ 
ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ επξεηάξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε 
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ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 16-19, 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-35 θ.ν.θ.).       
 
           1.5. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
εκπηζηεπηηθνχ  ραξαθηήξα  ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα 
έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ‟ απηψλ ηελ έλδεημε 
„‟πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα‟‟. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ 
γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ Ϋλλνηα ηεο πιεξνθνξέαο 
εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηάξα αθνξΪ κόλν ηελ πξνζηαζέα ηνπ απνξξάηνπ πνπ θαιύπηεη 
ηερληθΪ ά εκπνξηθΪ δεηάκαηα ηεο επηρεέξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ.  
 
           1.6. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο.  
Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο 
θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ 
δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ‟ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ 
θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  
 
            1.7. Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5α Β.1α ηνπ π.δ. 118/2007 θαη ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά, 
φπσο απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Κεθ. Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ παξνχζεο πξνθήξπμεο .  
      1.7.1.  Ζ κε Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθώλ,  
ζπληζηΪ ιόγν απνθιεηζκνύ από ην δηαγσληζκό.  
      1.7.2. ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ ζα ππΪξρνπλ νη δειώζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ 
π.δ. 118/2007 ζα απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε .  
 
 1.8. Ο πξνζθΫξσλ ζα δειώλεη αλαιπηηθΪ ηε ζπκκόξθσζε ά απόθιηζε ησλ 
πξνζθεξόκελσλ εηδώλ ζε ζρΫζε κε ηηο αληέζηνηρεο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο 
πξνθάξπμεο.  
      1.8.1. ΠξνζθνξΫο πνπ παξνπζηΪδνπλ απνθιέζεηο από ηηο ηερληθΫο 
πξνδηαγξαθΫο ηεο πξνθάξπμεο, απνξξέπηνληαη, σο απαξΪδεθηεο .  
                 1.8.2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 
απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε .  
 
 1.9. Πξνζθνξά ε νπνία δειψλεη ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν ηνπ νξηδφκελνπ ζηε 
πξνθήξπμε ζα απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε .  
 
 1.10. Δπηζεκαίλεηαη φηη : 
      1.10.1. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ 
αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, 
κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ .  
                     Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ 
αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν .  
      1.10.2.  Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη  απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο.   
      1.10.3.  Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

          
1.11. Γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο κόλν γηα ηε ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζεέζαο  

πνζόηεηαο. ΠξνζθνξΪ γηα κΫξνο ηεο πνζόηεηαο δελ γέλεηαη απνδεθηά θαη απνξξέπηεηαη 
σο απαξΪδεθηε. 
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        2.  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
 2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ 
Π.Γ. 118/2007. 
  
 2.2. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Μφληκε  
Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
(Μ.Δ.Π.Α.Π. / Α.Δ.Α) ηελ εκεξνκελία  θαη  ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε.                          
  Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο 
εθπξόζεζκεο .   
 
 2.3.  Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  
   - Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο   
ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη  απφ  ηελ Μ.Δ.Π.Α.Π. / Α.Δ.Α. φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν.  
  - Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν 
νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη κε ηα άιια 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηερληθέο πξνζθνξέο, κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί 
ην δηαγσληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί 
αξκνδίσο.    
 
 2.4. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ ηερληθννηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ 
απφ ηε Μ.Δ.Π.Α.Π./Α.Δ.Α., ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ:  
   Ι. Καη΄ αξρήλ απνδνρή πξνζθνξψλ: Η Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ειέγρεη, σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηα, ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
ησλ πξνζθνξψλ, πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Γ΄ ηεο πξνθήξπμεο, θαη εηζεγείηαη 
γηα ηελ θαη‟ αξρήλ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ πξνο ηελ Μφληκε Δπηηξνπή 
Πξνκεζεηψλ θαη χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο (Μ.Δ.Π..Γ..Τ/Α.Δ.Α.), ε νπνία γλσκνδνηεί σο πξνο απηφ, πξνθεηκέλνπ ζηε 
ζπλέρεηα ε Τπεξεζία λα απνθαλζεί ζρεηηθά.  
  ΙΙ. Σερληθή αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ: Σν ηερληθφ κέξνο (Σερληθή Πξνζθνξά) ησλ θαη‟ 
αξρήλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ δηαβηβάδεηαη ζηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο Σερληθψλ 
Πξνζθνξψλ γηα λα ειέγμεη, σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηα, θαη  λα αμηνινγήζεη πνηεο 
απφ ηηο θαη‟ αξρήλ απνδεθηέο πξνζθνξέο είλαη θαη ηερληθά απνδεθηέο. Η Τπεξεζία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ζρεηηθά πξνο ηε Μ.ΔΠ..Γ..Τ/Α.Δ.Α. ε νπνία γλσκνδνηεί σο πξνο 
απηφ, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα ε Τπεξεζία λα απνθαλζεί ζρεηηθά. 
            ΙΙΙ. Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ: Ο παξαπάλσ λένο θάθεινο, πνπ 
πεξηέρεη ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, 
επαλαθέξεηαη ζηελ Μ.Δ.Π.Α.Π./Α.Δ.Α., γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ ζθξαγηζκέλσλ θαθέισλ κε ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία κφλν ησλ πξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο,  ζε εκεξνκελία θαη  ψξα 
πνπ  ζα γλσζηνπνηεζεί  ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε – 
εηδηθή πξφζθιεζε  πνπ  ζα  ηνπο απνζηαιεί.    
      Οη  θάθεινη  ησλ  νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ,  γηα  φζεο πξνζθνξέο δελ  θξίζεθαλ  
θαηά ηελ αμηνιφγεζε  ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ -  απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, 
αιιά επηζηξέθνληαη.   
          IV. Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ: Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ αμηνινγεί ηηο απνζθξαγηζζείζεο 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κε βάζε ην άξζξν 20 ηνπ π.δ. 118/2007. 
          V. Απνζθξάγηζε θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απηνχ ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε: Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ‟ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην  
λ. 2672/1998 (Α΄-290), νθείιεη λα ππνβάιεη, εθΪπαμ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα πξνβιεπφκελα 
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απφ ην άξζξν 6 παξ. 2 θαη ηα άξζξα 8 θαη 8α  ηνπ π.δ. 118/2007 δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά 
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ΚΔΦ. Γ΄ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ΄ ηεο παξνχζαο. Η 
Μ.Δ.Π.Α.Π./Α.Δ.Α. πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ζηαδίνπ 
ηεο θαηαθχξσζεο, πνπ απηφο θαηέζεζε ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί ζηε ζρεηηθή 
πξφζθιεζε.  
  Σα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζα ειεγρζνχλ-αμηνινγεζνχλ σο 
πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηα. Η Τπεξεζία εηζεγείηαη γηα ηελ θαηαθχξσζε ή κε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηε Μ.ΔΠ..Γ..Τ/Α.Δ.Α., ε νπνία γλσκνδνηεί σο πξνο 
απηφ, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα ε Τπεξεζία λα απνθαλζεί ζρεηηθά. 
  VI. Τπνγξαθή ηεο ζχκβαζεο: Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ην Έξγν, 
είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο, απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο, λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία, πνπ είλαη 
απαξαίηεηα: 
   (α) ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο είλαη έλσζε πξνζψπσλ ή 
θνηλνπξαμία, ζπκθσλεηηθφ έγγξαθν ζχζηαζεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, εθφζνλ δεηεζεί. ηελ 
πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, ν ηχπνο ηνπ εγγξάθνπ πξέπεη λα είλαη ζπκβνιαηνγξαθηθφο. 
   (β) ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο είλαη εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφο ή 
έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα 
ππνγξάςεη ηε χκβαζε. 
   (γ) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.3. ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Β΄. 
  Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην  
αξγφηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ 
πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 10 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη 
πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο 
παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ π.δ. 118/2007. 
 
 2.5. ΄Οζνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο απνζθξάγηζεο (παξ. 2.3, 
2.4.III θαη 2.4.V), ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, εληόο ρξνληθνύ 
δηαζηάκαηνο ηξηώλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξώλ από ηελ επνκΫλε ηεο εκεξνκελέαο 
νινθιάξσζεο ηεο απνζθξΪγηζάο ηνπο.   
 
 

3. ΔΓΓΤΖΔΗ 
 

 3.1. Οη εγγπήζεηο έρνπλ ηνλ ηχπν ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο πνπ απνηειεί απηνηειή 
ζχκβαζε θαη εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 
θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ.  
Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.  
 
 3.2. Δγγύεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκό. Η εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο κε Φ.Π.Α., ζε επξψ. 
      3.2.1. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά, ζα 
πξέπεη  λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν Α΄ ππφδεηγκα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄) θαη πξέπεη λα ηζρχεη 
ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε 
πξνθήξπμε.    
                  3.2.2. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ αλαγθαέα 
ζηνηρεέα, άιισο ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη, σο απαξΪδεθηε : 
                               α. Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιιεη 
νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν θαη  απεπζχλεηαη. 

          β. Σνλ αξηζκφ ηεο πξνθήξπμεο . 
          γ.  Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 
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          δ.  Σελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. 
          ε.  Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. 

                  3.2.3. Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πέξα ησλ αλαγθαίσλ 
ζηνηρείσλ, κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

 
3.3. Δγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε 

θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ζε 
επξψ, ρσξίο ην Φ.Π.Α.. 

     3.3.1. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο θαη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν Β΄ ππφδεηγκα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄) θαη ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 25 παξ. 5 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.). 
                3.3.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ  ζπκβαηηθφ 
ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ, κε βάζε ηε ζχκβαζε, ν αγνξαζηήο 
ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ νξίδεηαη 
απφ ηελ πξνθήξπμε. 

 
           3.4. Δγγύεζε πξνθαηαβνιάο. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη 
απ‟ απηή, ρνξεγείηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξνθαηαβνιή ζε πνζνζηφ πνπ αλαθέξεηαη ζ„ απηή κε ηελ 
θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγχεζεο.  
               3.4.1. Η εγγχεζε πξνθαηαβνιήο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν Γ΄ 
ππφδεηγκα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄) θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 παξ. 6 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.). 
               3.4.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ  ζπκβαηηθφ 
ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο 
ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ νξίδεηαη 
απφ ηελ πξνθήξπμε. 
  

  3.5. Δγγύεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο. Δθφζνλ απφ ηελ πξνθήξπμε πξνβιέπεηαη εγγχεζε 
θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Υξεκαηηθή Δγγχεζε πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηνπ ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο ή ζπληήξεζεο. Η αμία, ν ρξφλνο ηζρχνο θαη θάζε 
εηδηθφηεξνο φξνο ηεο εγγχεζεο θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Σ΄ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 
 3.6. ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 
 
 3.7. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.) .    

            
 
         4. ΣΗΜΔ  
 
            4.1. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη  κόλν ζε ΔΤΡΧ γηα  παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ειεχζεξνπ, 
ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ζα αλαγξάθνληαη δε 
νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.  
 

            4.2.  ΠξνζθνξΫο πνπ δελ δέλνπλ ηηο ηηκΫο ζε ΔΤΡΧ ά πνπ ζα θαζνξέδνπλ ζρΫζε 
ΔΤΡΧ πξνο μΫλν λόκηζκα ζα απνξξέπηνληαη, σο απαξΪδεθηεο. 
 

             4.3. Η αλαγξαθή ζε ΔΤΡΧ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία 
(άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν 
ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή 
κεγαιχηεξν ηνπ πέληε (5) θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 
               
            4.4. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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      4.5. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξΪ δελ πξνθύπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκά 
ά δε δέλεηαη εληαέα ηηκά γηα νιόθιεξε ηελ πξνζθεξόκελε πνζόηεηα, ε πξνζθνξΪ 
απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.   
  
            4.6. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 
                         Ι. Σηκή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ΔΤΡΧ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ 
θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ γηα παξάδνζε απηνχ ειεχζεξνπ, ζχκθσλα κε ην 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ .  
                      ΙΙ.  Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο. 
                        (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ 
ηελ Τπεξεζία). 
                       ΙΙΙ. Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππφςε ε ηηκή ηεο 
πξνζθνξάο  γηα παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεχζεξν ζηνλ ηφπν παξάδνζεο, φπσο νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα Α΄,  θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, αλ θαη φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

 
           4.7. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζπγθξνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ 
ελφο κέξε, πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ ΦΠΑ, ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά ηηκή ρσξηζηά 
γηα θάζε κέξνο απφ απηά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.6. 
 Η ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο θαη 
φρη ζηηο ηηκέο ησλ κεξψλ.   
 
           4.8. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνηρεία 
απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, απηνί δε ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 
απηά.   
 
          4.9. Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο 
[άξζξν 52 Π.Γ. 60/2007 (Α΄-64)] ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελφ ηεο, ε αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ λα 
απνξξίςεη ηηο πξνζθνξέο απηέο, ζα δεηεί γξαπηψο ηηο δηεπθξηλήζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο 
πξνζθνξάο ηηο νπνίεο ηπρφλ θξίλεη ζθφπηκεο.  Οη δηεπθξηλήζεηο απηέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ 
ηδίσο:  
                    α. Σνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ.  
                      β. Σηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο ή θαη ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ 
δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ εθηέιεζε  ηεο πξνκήζεηαο .  
                    γ. Σελ πξσηνηππία ηεο πξνκήζεηαο, πνπ πξνηείλεη ν πξνζθέξσλ .  
                      δ. Σελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ 
εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ .  
                    ε. Σελ ελδερφκελε ρνξήγεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα .  
              Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ απνθαζίδεηαη απφ 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο απηήο, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007. 
 
           4.10.ΠξνζθνξΪ πνπ ην ζπλνιηθό ηεο ηέκεκα ππεξβαέλεη ηελ πξνϋπνινγηζζεέζα 
δαπΪλε, απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 
 
  
     5. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
 
           5.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε.  
 
           5.2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί ζε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο 
πεξηπηώζεηο, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼ απηνχ, κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ 
γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ, ύζηεξα από ζρεηηθό αέηεκα ηνπ 
πξνκεζεπηά πνπ ππνβΪιιεηαη ππνρξεσηηθΪ πξηλ από ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 
(άξζξα 26 θαη 32 ηνπ π.δ. 118/2007). 
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                    5.2.1. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο 
αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην 
πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  
 
          5.3. ΜεηΪζεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξΪδνζεο επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ 
ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε 
ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ.  
 
         5.4. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.). 
 
 
      6. ΠΛΖΡΧΜΖ 
               
           6.1. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο παξαθάησ 
ηξφπνπο πιεξσκήο :  
                     α. Δμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
πιηθψλ.  
                     β. Ι. Υνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνχ 50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ρσξίο Φ.Π.Α., κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηελ θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ π.δ. 
118/2007 (Κ.Π.Γ.). 
                          - Η ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ πξνθαηαβνιήο ζα γίλεηαη εληφθσο θαη ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 25 παξ. 6, 32 παξ. 5 θαη 34 παξ. 5 εδάθ. ε ηνπ π.δ. 118/2007 
(Κ.Π.Γ.).  
                          ε πεξίπησζε επηινγήο πιεξσκήο κε πξνθαηαβνιή θαηά ηελ εμφθιεζε ζα 
παξαθξαηείηαη ηφθνο επί ηεο εηζπξαρζείζεο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ππνινγηδφκελν απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο απηήο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ.  
                          - Ο ηφθνο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ 
Γεκνζίνπ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, πνπ ηζρχεη 
θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο ή ηεο επηηαγήο θαη ζα παξακέλεη ζηαζεξφ 
κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο (απφθ. 
2/51557/0026/10.9.2001 ΦΔΚ 1209/Β/01 Τπ. Οηθνλνκηθψλ).  
                          ΙΙ. Σν ππφινηπν κε ην ζπλνιηθφ Φ.Π.Α. κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.  
                        - ε πεξέπησζε πνπ ζηελ πξνζθνξΪ δελ δειώλεηαη ν Ϋλαο από ηνπο 
παξαπΪλσ δύν (2) ηξόπνπο πιεξσκάο, θαηΪ ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ινγέδεηαη 
ν πξώηνο (α) ηξόπνο ν νπνένο ζα εέλαη θαη ν ζπκβαηηθόο ηξόπνο πιεξσκάο.   
                                          
           6.2. Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 35 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.). 
 
                          Δπηζεκαέλεηαη όηη ε ππνβνιά ηνπ ηηκνινγένπ πώιεζεο δελ κπνξεέ λα γέλεη 
πξν ηεο εκεξνκελέαο εθδόζεσο ηνπ πξσηνθόιινπ νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο 
παξαιαβάο.                
                 
 
 

            6.3. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ζα γίλεη απφ ηνλ νξηζζέληα 
ππφινγν ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ, κε ηελ έθδνζε απ΄ απηφλ επηηαγήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 
κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπο θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ ζηε Γ/λζε 
Οηθνλνκηθψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά .  
 
           6.4. Η παξνχζα δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΗΧΝ 
ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ  ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο πιινγηθήο 
Απφθαζεο  Έξγνπ (ΑΔ) 0508 (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα „‟Δλίζρπζε ηεο 
Πξνζπειαζηκφηεηαο‟‟). Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην ΔΠΑ θαη 
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Σακείν πλνρήο θαη Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο). 
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        7. ΠΡΟΦΤΓΔ   
 
   Κάζε Πξνζθέξσλ, πνπ ζεσξεί φηη ζίγεηαη απφ παξάλνκε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, απφθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, δηθαηνχηαη πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3886/2010 (ΦΔΚ Α΄173) πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηε ζχλαςε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηε λέα Οδεγία 
2007/66/ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
          Δηδηθφηεξα, εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο 
θαηά ηελ νπνία έιαβε πιήξε γλψζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, ν πξνζθέξσλ 
δχλαηαη λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά απηήο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (προδικαζηική 
προζθυγή). Η αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη αηηηνινγεκέλα εληφο δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ δεθαπελζήκεξε 
πξνζεζκία ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο.  
          Οη πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (Π. 
Κανελλοπούλου 4, Αθήνα. Τ.Κ.:101 77). 
          Οη πξνζθπγέο αμηνινγνχληαη απφ ηε Μφληκε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη 
Πξνζθπγψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Μ.Δ.Α.Δ.Π./ΑΔ.Α.), πξνθεηκέλνπ ην αξκφδην 
φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απνθαλζεί εληέιεη γηα ηελ απφξξηςε ή απνδνρή ηνπο 
(πξνζθπγέο). 
            ηελ πεξίπησζε πνπ αζθεζεί πξνζθπγή απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηά ηνπ ηερληθνχ 
κέξνπο ησλ εθδηδνκέλσλ πξνθεξχμεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ 
αθνξνχλ ζέκαηα ηερληθήο θχζεσο, απηή (πξνζθπγή) ζα αμηνινγείηαη απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ/Α.Δ.Α. Δλ ζπλερεία, ε 
Μφληκε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο (Μ.Δ.Α.Δ.Π./ΑΔ.Α.) γλσκνδνηεί επί ηεο αλσηέξσ αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ ην 
αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απνθαλζεί εληέιεη γηα ηελ απφξξηςε ή απνδνρή ηεο 
(πξνζθπγή)». 
            Οη απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα θάζε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη 
απνθάζεηο επί ηπρφλ πξνζθπγψλ ζα θνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα επηκέξνπο ζηάδηα. 
            Καη‟ άξζξν 5 ηνπ Ν. 3886/2010 θάζε πξνζθέξσλ δχλαηαη λα θαηαζέζεη αίηεζε 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζην Αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ  απφ ηελ 
επνκέλε ηεο ξεηήο ή ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη δελ επηηξέπεηαη 
λα πεξηέρεη αηηηάζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αηηηάζεηο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 
           Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαη αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, θαζψο θαη ε 
άζθεζε απηψλ, θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο. Δηδηθψο ε απφθαζε αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ π.δ. 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α΄) θαη 
αλαθέξεη ηηο πξνζεζκίεο αλαζηνιήο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3886/2010. 
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ν. 3886/2010, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
 
 
         8. ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 
 
             8.1. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ  
θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή 
εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 
             8.2. Οη πξνζθέξνληεο εθφζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο 
ηεο εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ πξντφληνο. 
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         9. DUMPING – ΔΞΑΓΧΓΗΚΔ ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ 
 
             9.1. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη 
πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο  ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο 
ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο 
εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο ή νη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 
εηαηξίαο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κεζνιαβνχλ δηάθνξεο θάζεηο 
βηνκεραλνπνίεζεο (πνπ αθνξνχλ ζηα ελδηάκεζα πξντφληα) γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ 
πξντφληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηβάιιεηαη ξεηά λα δεισζνχλ νη ελ ιφγσ θάζεηο απφ ηε 
ζρεηηθή πξνθήξπμε ζηελ πξνζθνξά ησλ πξνζθεξφλησλ. 
 
            9.2. Οη θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί εθπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ 
απνδερζεί ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ 
(Π.Ο.Δ.) ή δελ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ Δ.Δ., 
νθείινπλ εγγξάθσο λα δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ 
είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο 
ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 
 
           9.3. Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζήο ηεο νη πξνζθέξνληεο πξντφληα πξνεξρφκελα 
απφ ηα θξάηε- κέιε ηεο Δ.Δ., ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο Η.Π.Α., ηελ Ιαπσλία, ηνλ Καλαδά, ηελ 
Απζηξαιία, ηε Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Ιζξαήι θαη Σνπξθία θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο πνπ 
απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη, ζην ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ Πξσηφθνιια ηνπ Π.Ο.Δ. ή πνπ 
ζπλδέεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην  πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο. 
          
 
         10. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ  
 
               ηνπο αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο, φηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 
ή, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε, ην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ Γ/ηνο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά .  
                ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή 
κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ΄ 
εμήο. 
                Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη .  
               ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε 
δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007 ή ν ππφρξενο 
πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο 
θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 
θαη εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ πξνθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ.118/2007, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 
κεηνδφηε. Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε εθφζνλ 
απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε πξνθήξπμε 
θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 
8α ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄      

        
           

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ  
ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 

             1.  Γηα  ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςε πξνζθνξάο 
αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο 
ινηπνχο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο. 
 
             -Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη  
ην κηθξφηεξν ιφγν [ Λ ] ηεο Σηκήο πξνζθνξάο [ζπγθξηηηθήο] πξνο ηε βαζκνινγία ηεο. 
 

Λ= 
πγθξηηηθή ηηκή 

ηαζκηζκέλε βαζκνινγία 
 
             - Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππφςε ε ηηκή πξνζθνξάο θαη 
φηαλ απφ ηελ  πξνθήξπμε  πξνβιέπεηαη, ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.  
 
             - Η ζπγθξηηηθή ηηκή ζα πξνθχπηεη βάζεη ηνπ ηχπνπ :  
 

πγθξηηηθή Σηκή  = Σ + [Κ] 
 

             φπνπ:  
             Σ= ηηκή πξνζθνξάο κε θξαηήζεηο, ρσξίο Φ.Π.Α.. 
             Κ= θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 
 
              - Η βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Κξηηήξηα 
Αμηνιφγεζεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Θ΄  “ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ”. 
 

2. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξ. 20 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλάθεη ζηελ  Πξνθάξπμε  4/2013 Α.Δ.Α. 
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   Αλάθεη ζηελ Πξνθάξπμε 4/2013 Α.Δ.Α. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 
         Α. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:  
 
               Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ, καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εγθαίξσο θαη 
πξνζεθφλησο, επέ πνηλά απνθιεηζκνύ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5α.Β.1α 
ηνπ π.δ. 118/2007 θαη ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:  
               
              1. Δγγύεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκό, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ π.δ. 118/2007 (5% 
επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε Φ.Π.Α. ή επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο κε Φ.Π.Α. 
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε). 
 
              2. Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄-75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία λα αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ θαη λα δειώλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη 
πξνζθέξνληεο:  
                  α. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα 
απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007, 
άηνη :  
                     (1) πκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29.1.1998, 
ζει. 1). 
                     (2) Γσξνδνθέα, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C195 ηεο 25.6.1997), ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 
1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 
                     (3)  ΑπΪηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 
48).  
                     (4) Ννκηκνπνέεζε εζόδσλ από παξΪλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο , ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε 
απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 
28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2331/1995 (Α΄-173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Ν.3424/2005 (Α΄-305).  
                     (5) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπέαο. 
                     (6)  Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
                     -  ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε σο άλσ ππεχζπλε 
δήισζε πεξί κε θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 2.α 
ηνπ παξφληνο ππνβάιινπλ:  
                      (α) Οη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ.Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ.  
                        (β) Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν 
είλαη Α.Δ.  
                      (γ) ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 
                     - Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 2.α 
ηνπ παξφληνο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ .  
                     - Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε 
ηεο παξ. 2.α. ηνπ παξφληνο, αθνξά θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
΄Δλσζε ή Κνηλνπξαμία.  
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              3. Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄-75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία λα αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ θαη λα δειώλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη 
πξνζθέξνληεο:      
                  α. Γελ ηεινύλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, ήηνη δελ ηεινχλ ζε πηώρεπζε θαη επίζεο, 
φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηώρεπζεο.  

                      - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε 
ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε 
αλάινγε δηαδηθαζία .  

                  β. Γελ ηεινύλ (νη δηαγσληδόκελνη) ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) 
ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε, ήηνη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά 
εθθαζΪξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ Ν.1892/1990 
(Α-101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (λ. 4013/2011 (Α΄-204)), θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππό 
δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απόθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ.  

  - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 
εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία .  

                  γ. Γελ ηεινύλ (νη δηαγσληδόκελνη) ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη επίζεο, φηη δελ 
ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε.  

                      - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία .  

                 δ. Δίλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο 
θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο 
νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη 
σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο ηνπο .  

                  ε. Δίλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ (ξεηά θαηνλνκαδφκελεο), 
πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά 
πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ αθνξά 
ζπλεηαηξηζκνχο). 

                        - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα 
κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή δε ηζνδχλακεο 
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ .  

                ζη. Γελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ.60/2007 ή φηαλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο.  

                δ. Η επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο.  

                 ε. Γελ ηεινύλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ.118/2007 θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ .  

                ζ. Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο) .  

                  η. Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο .  

                   - ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ε παξνχζα ππεχζπλε 
δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.  
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               4. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, θαηά ην άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007, 
εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπν / εθπξφζσπφ ηνπο.  

 
5.  Απόδεημε θαηΪζεζεο ά απνζηνιάο δεέγκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 3 & 4 ηνπ Άξζξν 11 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
 

6. Σα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα θΪζε ζπκκεηΫρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ΄Ιδξπζεο θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή 
απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα 
Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ.. ε  πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο απφ άιια πξφζσπα, 
ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ 
αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

 
              7. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄-75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ φηη πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
νηθνλνκηθψλ  πξνυπνζέζεσλ θαη ηα φξηα ηνπο φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 6 ηνπ Κεθ. Γ΄ 
„‟ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ‟‟ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ παξνχζεο Π/μεο, θαζψο θαη φηη ζα 
πξνζθνκίζνπλ εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 
118/2007 θαη ηεο παξνχζεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχληαη ηα σο άλσ.  
       - ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ε παξνχζα ππεχζπλε 
δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.  

 

          8. ΓηθαηνινγεηηθΪ ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/2005 ‘’Ολνκαζηηθνπνέεζε κεηνρώλ 
εηαηξεηώλ πνπ ζπλΪπηνπλ δεκόζηεο ζπκβΪζεηο’’, φπσο ηζρχεη : 
                       α.Όηαλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζκφ αλώηεξν ηνπ ελόο 
εθαηνκκπξένπ (1.000.000,00) επξψ, νη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηνηειψο ή ζε 
θνηλνπξαμία ή έλσζε πξνζψπσλ ή ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο νληφηεηα ζε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ, επέ πνηλά απαξαδΫθηνπ:  
                      - Δάλ είλαη Διιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 82/96 (Α΄-66) „‟Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ 
Δηαηξεηψλ‟‟, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/2005, φπσο 
απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.3414/2005 (Α΄-279) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο .  
                      - Δάλ είλαη αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ή κε 
ζε ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ λ.3310/2005, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην άξζξν 8 ηνπ Ν.3414/2005 θαη 
ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο .    
                         β. Όηαλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζκφ αλώηεξν ηνπ ελόο 
εθαηνκκπξένπ (1.000.000,00) επξώ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/2005, ειέγρεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, εάλ ζηε 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρεη εμσρψξηα εηαηξεία θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. α΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ λ.3414/2005. 
 
             9. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί 
κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε 
πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α‟- 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, 
πεξί απνδνρήο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία θαη φηη ηα κέιε ηεο ζα είλαη 
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  
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              Β. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ (ΓΖΛΧΔΗ) ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 18 ΣΟΤ Π.Γ. 118/2007. 
                
 Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη: 
                  
                     α. Να δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 
πνπ πξνζθέξεη θαη, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα 
ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο 
(πιήξεο Γ/λζε).  
                     β. Να δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, φηαλ δελ θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ 
πξντφλ ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα 
θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο (πιήξεο Γ/λζε).  
                   Δπίζεο, πξέπεη λα επηζπλάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ππεχζπλε δήισζή ηνπ πξνο ηνλ 
Φνξέα (ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ) φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ 
επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο 
ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί 
έλαληί ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.  
                  - εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηνπνζεηνχληαη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο. 
 
 
              Γ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην 
άξζξν 20 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.), ν πξνζθΫξσλ ζηνλ νπνέν πξόθεηηαη λα γέλεη ε 
θαηαθύξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ‟ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 
λ.2672/1998 (Α΄-290), νθεέιεη λα ππνβΪιεη, ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα θαησηέξσ 
δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
ζην άξζξν 19 ηνπ ηδίνπ Π.Γ.:  
 
              1. Οη ΄Διιελεο πνιέηεο: 
                  α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα:  
                     (1) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007, άηνη  
                           - πκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29.1.1998, 
ζει. 1). 
                          - Γσξνδνθέα, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C195 ηεο 25.6.1997), ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 
1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 
                         -  ΑπΪηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 
48).  
                        - Ννκηκνπνέεζε εζόδσλ από παξΪλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο , ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε 
απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 
28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2331/1995 (Α΄-173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Ν.3424/2005 (Α΄-305).  
                     (2) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπέαο. 
                     (3)  Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
                      εκεηώλεηαη όηη ζε πεξέπησζε πνπ ην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ θΫξεη 
θαηαδηθαζηηθΫο απνθΪζεηο, νη ζπκκεηΫρνληεο ζα πξΫπεη λα επηζπλΪπηνπλ ηηο 
αλαθεξόκελεο ζε απηό θαηαδηθαζηηθΫο απνθΪζεηο.  
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                  β. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, Ϋθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαένπ εμακάλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε θαη επίζεο, φηη 
δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηώρεπζεο.  

                  γ. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, Ϋθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαένπ εμακάλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε 
θαη  επίζεο, φηη δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε.  

                  δ. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) 
θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο ηνπο .  

                      ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β, γ θαη δ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

                  ε.  Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξένπ, κε ην νπνίν ζα  πηζηνπνηείηαη αθελφο 
ε εγγξαθή ηνπο ζ΄απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο 
ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, 
απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ 
νηθείνπ Ο.Σ.Α..  

 

              2. Οη αιινδαπνέ:  

                  α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξΪθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 
ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 1 παξφληνο Κεθαιαίνπ (Γ). 

                  β. Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε πηώρεπζε ή ππφ άιιε αλΪινγε 
θαηΪζηαζε ά δηαδηθαζέα.   

                  γ. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, Ϋθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαένπ εμακάλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε 
θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε.  

                  δ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 
εηδνπνίεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο 
θνηλσληθάο  αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο 
ηνπο.  

                  ε. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκΫλνη ζηα κεηξώα ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ ή ζε 
ηζνδύλακεο επαγγεικαηηθΫο νξγαλώζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα 
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο .  

 
3. Σα λνκηθΪ πξόζσπα εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ :  

α. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 αληίζηνηρα.  
                       - Σν απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο Ϊλσ 
παξαγξΪθσλ, αθνξΪ ηνπο ΓηαρεηξηζηΫο όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν εέλαη Ο.Δ., Δ.Δ. θαη 
Δ.Π.Δ., ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γηεπζύλσλ ύκβνπιν όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν εέλαη Α.Δ. θαη 
ζε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ.  
                  β. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, Ϋθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαένπ εμακάλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ππό θνηλά εθθαζΪξηζε ηνπ 
Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ Ν.1892/1990 (Α΄-101), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη (λ. 4013/2011 Α΄ - 204), ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο ( κφλν γηα αιινδαπά 
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λνκηθά πξφζσπα) θαη επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ  άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  
                       - Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ 
αθνξνχλ ηελ θνηλή εθθαζάξηζε, εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ 
Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη φζνλ 
αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ηελ αξκφδηα Αξρή 
ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε.  
                      - Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 
Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  
 

4. Οη ζπλεηαηξηζκνέ :  
                  α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ή άιιν 
ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιένπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο 
παξαγξάθνπ 1 παξφληνο θεθαιαίνπ (Γ).  
                 β. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 2, 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 
πεξίπησζεο β  ηεο παξαγξάθνπ 3 παξφληνο θεθαιαίνπ (Γ), εθφζνλ πξφθεηηαη. 
               γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  
 

5. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβΪινπλ θνηλά πξνζθνξΪ :  
                  Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ ΄Δλσζε .  
               
              6. Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ειάρηζην επίπεδν νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ θαη ηα φξηα ηνπο:  
 
                    α. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθά ηθαλόηεηα ηεο επηρεέξεζεο. 
                      β. Ιζνινγηζκνχο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηζνινγηζκψλ, 
επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ). 
           γ. Τπεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ 
εηψλ, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 
θαηά κέζν φξν γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν κε ην 1/3 ηεο 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί γηα ρξφλν 
κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο ζα ππνβάιεη ηζνινγηζκνχο ή θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα φζν ρξφλν 
ιεηηνπξγεί .  
                                          
 
                7. ΔΪλ ζε θΪπνηα Υώξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδάπνηε αξρά ηεο όηη δελ 
εθδέδνληαη ηα παξαπΪλσ Ϋγγξαθα ά πηζηνπνηεηηθΪ, ά πνπ απηΪ δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο 
σο Ϊλσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο Κεθ. Γ΄ δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ 
από Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ά όπνπ δελ πξνβιΫπεηαη ε Ϋλνξθε βεβαέσζε 
από ππεύζπλε δάισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο 
ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξΪηνπο θαηαγσγάο ά 
πξνΫιεπζεο.  ηελ θαηΪ ηα Ϊλσ ππεύζπλε δάισζε ζα δειώλεηαη όηη ζηε ζπγθεθξηκΫλε 
ρώξα δελ εθδέδνληαη ηα ζπγθεθξηκΫλα Ϋγγξαθα θαη όηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην ζπγθεθξηκΫλν 
πξόζσπν νη αλσηΫξσ λνκηθΫο θαηαζηΪζεηο.  
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           Γ.  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΜΖΣΡΧΧΝ ΣΟΤ Ν. 3310/2005, ΟΠΧ 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΜΔ ΣΟ Ν. 3414/2005 – ΔΛΔΓΥΟ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΡΑΖ (Δ..Ρ.): 
 
            Όηαλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζκφ αλώηεξν ηνπ ελόο εθαηνκκπξένπ 
(1.000.000,00) επξψ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3310/2005, φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.3414/2005, ελφςεη ηηο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, νη 
επηρεηξήζεηο πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, αξθεέ λα πξνζθνκέδνπλ, δηα ησλ λνκίκσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο, κφλν ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ππεύζπλε 
δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986, όπσο ηζρύεη, όηη δελ εθδνζεέ θαηαδηθαζηηθά 
απόθαζε θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ λ.3310/2005, όπσο αληηθαηαζηΪζεθε κε ην 
Ϊξζξν 3 ηνπ λ.3414/2005. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ΄αξηζ. 20977 απφ 
23.8.2007 θ.π.α. ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ 1673 η.Β΄) 
 
           Δ. ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ  
 
              1. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμέαο ά Ϋλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξΫσλ, θάζε κέινο ηεο 
θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 
δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία, πιελ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη είηε 
ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, είηε ζην φλνκα ελφο ηνχησλ, πιελ φκσο 
ηφηε ζα πεξηιακβάλεη φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 
θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο.  
 
              2. Η έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο 
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 
πξνκεζεπηψλ. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν.  
ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί 
κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
 
             3. Ζ εγγύεζε ζπκκεηνράο ππνβΪιιεηαη ππνρξεσηηθΪ ζε πξσηόηππε κνξθά.  
 
              4. Σν πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ην 
πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ, ππνγεγξακκέλν ηαπηφρξνλα κε ην 
πξσηφηππν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ..  
 
              5. Tα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηεο θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή 
επηθπξσκέλα αληίγξαθα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ ή 
ππνβνιή ηνπο ζε πξσηφηππε κνξθή.  
 
              6. Γελ απαηηείηαη επηθχξσζε αληηγξάθνπ ή θσηναληηγξάθνπ αλ ηνχην ζπλνδεχεηαη απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία 
ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ (άξζξν 11 παξ. 2 & 3 ηνπ λ.2690/1999).  
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   Αλάθεη ζηελ Πξνθάξπμε  4/2013 Α.Δ.Α. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ' 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 

 
Α. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

     Ολνκαζία Σξάπεδαο ................................... 
     Καηάζηεκα  .......................................... 
     (Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ,  Σει., FAX)      Ηκεξνκελία 

έθδνζεο...............                                      
                                        ΔΤΡΧ ..................................... 
ΠΡΟ: 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 
ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΔΥΝΙΚΧΝ &  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 
Π. Καλειινπνχινπ 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
       

 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔ ΑΡΗΘ................... 
ΔΤΡΧ .................. 

     
      'Eρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηεο ελζηάζεσο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
ΔΤΡΧ......................................, ππέξ ηεο Δηαηξείαο..............................................................., Γ/λζε 
................................................. γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ 
ηεο........................ γηα ηελ πξνκήζεηα..........................................................., ζχκθσλα κε ηελ ππ' 
αξηζκ. 4/2013 πξνθήξπμήο ζαο.   
       Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ  
απνξξένπζεο  ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο, θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο.   
       Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή ζαο, 
νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην  
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.   
       
 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
 Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ....................................  
 
 Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο.   
 
       Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα, φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά 
καο . 
       
ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: 
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο έλα (1) 
κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε .          
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Β. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα …………………………………….. 
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ, Σει., fax) 
              ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΚΓΟΗ …………… 
                        ΔΤΡΧ………….……………………………. 
 
Πξνο : ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ 
            ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ  ΣΟΤ  ΠΟΛΙΣΗ 
            ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
            ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΔΥΝΙΚΧΝ &  
            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
            Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 
            Π. Καλειινπνχινπ 4 
            101 77 – ΑΘΗΝΑ 
 
              ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΜΔ ΑΡΙΘ……………… 
                                  ΔΤΡΧ……………………………………………………. 
 
-΄Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηεο ελζηάζεσο ηεο δηδήζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
ΔΤΡΧ …………………………………………………………………………………… (θαη νινγξάθσο) 
………………………………… ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο 
εηαηξείαο ………………………………………………. Γ/λζε …………………………………. 
…………………………… γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ ………… 
ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο, γηα ηελ πξνκήζεηα ………………………………………….. 
(αξ. πξνθήξπμεο 4/2013) θαη  ην νπνίν πνζφ θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο 
#.................................# ΔΤΡΧ απηήο.  
 
            - Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή 
ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο .  
 
            - ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνο ηέινο ραξηνζήκνπ .  
 
            - Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ……………….. 
 

- Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο.   
 
            - Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.  
 
 
ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: 
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 
θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ, κε βάζε ηε ζχκβαζε, ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη 
λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ νξίδεηαη απφ ηελ 
πξνθήξπμε. 
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   Γ.   ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 
  Ολνκαζία Σξάπεδαο ................................... 
 Καηάζηεκα  .......................................... 
 (Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ, Σει.,  Fax)         
Ηκεξνκελία έθδνζεο...............                                      
                                        ΔΤΡΧ ..................................... 
ΠΡΟ: 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ 
ΚΑΙ  ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 
ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΔΥΝΙΚΧΝ &  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 
Π. Καλειινπνχινπ 4 
101 77  Α Θ Η Ν Α       
       

 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ   ΑΡ. ...................  
          ΔΤΡΧ .................. 
     

   - 'Eρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο  γλσξίζνπκε  φηη  εγγπψκεζα  δηα  ηεο  παξνχζαο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηεο ελζηάζεσο ηεο δηαηξέζεσο θαη 
δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ...................................... (θαη νινγξάθσο)………………, 
ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο ……………………………. 
……………………. Γ/λζε ……………………………………………………., γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 
ησλ παξαδνζέλησλ ππ΄απηήο εηδψλ ηεο κε αξηζκφ ζχκβαζεο ………………., πνπ ππέγξαςε καδί 
ζαο ε ελ ιφγσ εηαηξεία γηα ηελ πξνκήζεηα ……………………… (αξ. πξνθήξπμεο 4/2013) πξνο 
θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ………………………………………. θαη ην νπνίν πνζφ θαιχπηεη ην 3% ηεο 
ζπκβαηηθήο πξν  Φ.Π.Α. αμίαο εθ …………….ΔΤΡΧ απηήο.  
   
        - Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο 
θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 
απαίηεζεο, κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο απφ  απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.   
 
        - ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ . 
 
         - Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………… 
        
 - Απνδερφκαζηε  λα παξαηείλνπκε  ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ  αίηεκά  ζαο ζα  καο  ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο.   
 
           - Βεβαηνχηαη  ππεχζπλα, φηη  ην  πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί 
ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο  θαη  ην  πνζφ  ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 
ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 
Σξάπεδά καο . 
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Γ. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ……………………………………. 
Καηάζηεκα ………………………………………………. 
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ, Σει., Fax) 
                                   ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΚΓΟΗ ……………… 
                ΔΤΡΧ …………………………………… 
 
ΠΡΟ : ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ  
              ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ  
              ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
              ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΔΥΝΙΚΧΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
              Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 
              Π. Καλειινπνχινπ 4 
              101 77 – ΑΘΗΝΑ 
 
         ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ   ΜΔ ΑΡΙΘ……………. 
         ΔΤΡΧ………………………………….. 
 
           - ΄Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο επηζηνιήο 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
επξψ  .……………………………………. ππέξ ηεο επηρείξεζεο  ………………………………….. 
Γηεχζπλζε……………………………………… γηα ηε ιήςε απφ απηή πνζνχ πξνθαηαβνιήο επξψ 
……………………………………. ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. ………………………………… 
ζχκβαζε ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ……………… 
…………………………………………………………..………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………... 
θαη ην νπνίν πνζφ αληηζηνηρεί ζην …………….% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο …………… 
…………………………………..απηήο.  
 
            - Σν παξαπάλσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο ζαο πνπ έρεη 
ζπλάςεη ηε ζχκβαζε θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
            - ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ή κε παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ ε θαηαβνιή ηφθσλ θαιχπηεηαη 
απφ ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 32 θαη 34 ηνπ π.δ. 
118/2007 „‟Κ.Π.Γ.‟‟ (Α΄-150).  
 
            - ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
           - Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ…………………………………. 
 
 - Απνδερφκαζηε  λα παξαηείλνπκε  ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ  αίηεκά  ζαο ζα  καο  ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
 
           - Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
 
ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: 
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 
θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ, κε βάζε ηε ζχκβαζε, ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη 
λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ νξίδεηαη απφ ηε 
πξνθήξπμε. 
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    Αλάθεη ζηελ Πξνθάξπμε  4/2013 Α.Δ.Α. 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ' 
 

Δ Η Γ Η Κ Ο Η  Ο Ρ Ο Η 
 
                 1. H ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο εμ 
απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. 
 

2.  Η Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη δηθαηνχηαη λα 
ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο 
θακηά ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ' απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 
3. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο 

ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 
 
4. Όζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηερληθψλ 

θπιιαδίσλ, είλαη μελφγισζζα ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 
5. ε θάζε πεξίπησζε ην Διιεληθφ θείκελν ζεσξείηαη θχξην θαη ππεξηζρχεη θάζε 

αληίζηνηρνπ μελφγισζζνπ θεηκέλνπ. 
 

                6.  Πεξηπηψζεηο, φπνπ απαηηείηαη εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο ά ζπληάξεζεο ησλ 
εηδψλ, ζαλ ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ή ζπληήξεζεο ηζρχεη ν αλαγξαθφκελνο ζην 
Παξάξηεκα Θ΄ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή δε ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο 
πξνεξρφκελε απφ ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δε ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα 
εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο εθηφο ησλ 
αλαισζίκσλ. Ο πξνκεζεπηήο χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξν ην είδνο ή εμάξηεκα πνπ έρεη ππνζηεί θζνξά ή βιάβε θαη ε νπνία  δελ 
νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε ή ζπληήξεζή ηνπ. 
                 Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή (ρξεκαηηθή 
εγγχεζε), πνπ λα θαιχπηεη ην 3% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. , γηα ηελ 
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ θαη ζα είλαη (εγγπεηηθή επηζηνιή) ζχκθσλε κε ην 
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα Γ΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ΄ παξνχζεο.  
                 Η εγγχεζε απηή ζα θαηαηίζεηαη ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ / Αξρεγείν Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο, πξηλ απφ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο θαη ηειηθή εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζα ηζρχεη ηξεηο (3) κήλεο επηπιένλ απφ ην 
ζπκβαηηθφ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.  
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   Αλάθεη ζηελ Πξνθάξπμε  4/2013 Α.Δ.Α. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζ΄ 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ (ΣΘΜΕ Ε €) 

ΣΟΘΥΕΘΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ : 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΡΘΘΜΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ : 4/2013 

 

Α/Α ΕΘΔΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΘΜΗ ΜΟΝΑΔΑ* 

ΥΩΡΘ Φ.Π.Α. (€) 

ΤΝΟΛΘΚΗ ΑΞΘΑ* 

ΥΩΡΘ Φ.Π.Α.(€) 

1     

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΘΜΗ*, τωρίς  Φ.Π.Α. (€) (αριθμηηικώς)  

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΘΜΗ*, τωρίς  Φ.Π.Α. (€) (ολογράθως)  
 

ΠΟΟΣΟ Φ.Π.Α. 23% ΠΟΟ ΦΠΑ 
 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΘΜΗ*, με Φ.Π.Α. (αριθμηηικώς)  
 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΘΜΗ*, με Φ.Π.Α. (ολογράθως) 
 

 
* σμπεριλαμβανομένων ηων σπέρ ηρίηων κραηήζεων, όπως αναθέρονηαι ζηο Παράρηημα Α΄, και κάθε είδοσς δαπανών 

για παράδοζη ασηών ελεσθέρων.                                                   
    
                                                                                                             ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

                                                                                                                             (ππνγξαθή  - ζθξαγίδα)      
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    Αλάθεη ζηελ Πξνθάξπμε  4/2013 Α.Δ.Α. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ' 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΤΜΒΑΖ 
 

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ   Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α                         
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ  
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 
ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 
ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ &  
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΣΜΖΜΑ 2Ο ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  
Σαρ. Γ/λζε:Π. Καλειινπνύινπ 4  
Σ.Κ. 101 77 ΑΘΖΝΑ 
ΣΖΛ.: 2106981079- FAX:2106995669 
Α.Φ.Μ.:090169846– Γ.Ο.Τ.:ΗΒ΄ΑΘΖΝΧΝ  
 
 

ΤΜΒΑΖ ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΧΝ  

Αξηζκόο : 

Πνζό : 

Δέδνο:  

Πξνκεζεπηάο:  

 
 
              ήκεξα ηελ ……………………….. ηνπ έηνπο ………….. ζηελ Αζήλα  θαη ζηα γξαθεία ηνπ 
Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, νδφο Π. Καλειινπνχινπ αξηζ. 4, νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη:  
            α) Η Διιεληθή Αζηπλνκία, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  απφ 
ηνλ  ……………………………………………………………………………………, πνπ ζηε ζπλέρεηα 
ζα νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία ΄΄Αγνξαζηάο΄΄ θαη  
            β) Η επηρείξεζε (πιήξε επσλπκία θαη δ.η. εάλ ππάξρεη), πνπ εδξεχεη (πιήξεο Γ/λζε, Σει. 
θαη FAX), λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ (πιήξε ζηνηρεία), πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα νλνκάδεηαη γηα 
ζπληνκία ΄΄Πξνκεζεπηάο΄΄, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα:  
 
            - Με αλνηθηφ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ …………….. κε βάζε ηελ ππ‟ αξηζ. 
4/2012 Πξνθήξπμε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 
θαηαθπξψζεθε χζηεξα απφ ηελ ππ΄αξηζ. ……………………………….απφ ……………… απφθαζε 
………………………………. ε πξνκήζεηα κε αγνξά ηνπ είδνπο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο ζην φλνκα ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πξνκεζεπηή.  

 
          ΄Τζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, κε ηελ πξναλαθεξφκελε 
ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ ελ ιφγσ είδνπο ζην δεχηεξν ζπκβαιιφκελν 
„‟Πξνκεζεπηή‟‟, ν νπνίνο αλαιακβάλεη απηή κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, πνπ 
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 
 

΄Αξζξν 1 
Αληηθεέκελν ζύκβαζεο 

 
            Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα κε αγνξά  ηνπ είδνπο πνπ 
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζπλνιηθήο αμίαο επξψ (νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθψο) ……………………. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ θξαηήζεσλ,  
Φ.Π.Α.  
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΄Αξζξν 2 

ηνηρεέα ηνπ ππό  πξνκάζεηα εέδνπο 
 

         1. Σν είδνο ηεο πξνκήζεηαο, ε πνζφηεηα θαη  ηηκή νξίδνληαη σο θαησηέξσ:  
 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

(Μ.Μ.) 

ΣΗΜΖ  
ΜΟΝΑΓΑ 

(ΔΤΡΧ) 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ 
(ΔΤΡΧ) 

 
 
 
 
 

  

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ     

ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α. 23%    

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΜΔ Φ.Π.Α.  
 
         2. ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ 
θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.Π.Α. , γηα παξάδνζε απηνχ (κε επζχλε 
θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή) ειεχζεξε ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
πξνθήξπμε ( 4/2013 Α.Δ.Α.). 
         3.  Η ηηκή κνλάδαο ζα παξακείλεη ζηαζεξή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη 
δελ ππφθεηηαη ζε θακία κεηαβνιή απφ νπνηαδήπνηε αηηία . 
  
 

΄Αξζξν 3 
Υξόλνο θαη ηόπνο παξΪδνζεο εηδώλ  

 
            1. Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο, ζα παξαδνζεί εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε πξνθήξπμε 
ρξφλνπ ή ηνπ απνδεθηνχ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζηνλ νξηδφκελν απφ ηελ παξ. 5 ηεο ζρεηηθήο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. 
            2. Ο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 
παξ. 2 ηνπ π.δ. 118/2007, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ην άξζξν 32 ηνπ σο άλσ π.δ/ηνο θπξψζεσλ γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε.  
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ . 
            3. Μεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ 
ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ 
εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ. 5 ηνπ π.δ. 
118/2007 .  
 
 

΄Αξζξν 4 
ΣερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 

 
            Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα είλαη 
θαηλνχξγην θαη ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή θαη ηελ απφ ………… ηερληθή 
πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, φπσο απηή έγηλε απνδεθηή. 
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΄Αξζξν 5 

Παξαιαβά εηδώλ  
 
            1. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο, ζα 
γίλεη εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ πξνθήξπμε ρξφλνπ απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο 
πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ, απφ Δπηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Γ/ληνχ ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.   
            2. Χο πξνο ηηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ρξφλνπ παξαιαβήο ησλ εηδψλ ηζρχνπλ η΄ 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 28 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.). 
 

 
΄Αξζξν 6 

Σξόπνο θαη ρξόλνο πιεξσκάο  
 
               1. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ζα γίλεη, ζηνλ πξνβιεπφκελν 
απφ ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ρξφλν, κε έλα απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζ΄απηή (πξνθήξπμε) 
ηξφπνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, φπσο απηή έγηλε απνδεθηή θαη    
εθφζνλ ππνβιεζνχλ ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ηα 
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά.  
              2. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ζα γίλεη απφ ηνλ νξηζζέληα 
ππφινγν ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ, κε ηελ έθδνζε απ΄ απηφλ επηηαγήο ηεο Σξάπεδαο  ηεο  Διιάδνο, 
κεηά  ηελ  νξηζηηθή  πνηνηηθή  θαη πνζνηηθή  παξαιαβή ηνπο θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ ζηε Γ/λζε 
Οηθνλνκηθψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. 
  
              3. Η παξνχζα δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ησλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΗΧΝ 
ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ  ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο πιινγηθήο 
Απφθαζεο  Έξγνπ (ΑΔ) 0508 (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα „‟Δλίζρπζε ηεο 
Πξνζπειαζηκφηεηαο‟‟). Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην είλαη εληαγκέλν ζην ΔΠΑ θαη 
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Σακείν πλνρήο θαη Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο). 
 
 
        

Άξζξν 7 
Κξαηάζεηο – Φόξνο εηζνδάκαηνο 

 
1. Η πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζε ζπλνιηθέο θξαηήζεηο 6,6560%, ππέξ ησλ θαησηέξσ 

δηθαηνχρσλ θνξέσλ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο:  
 

ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 
ΤΜΒΑΔΧΝ 

ΣΔΑΠΑΑ / Σ.Α.Α. Μ.Σ.. Μ.Σ.Π.Τ. 

0,10% 2,72% 2,72% 0,96% 

Οη θξαηήζεηο επηβαξχλνληαη κε ραξηφζεκν 2% & επ΄ απηνχ 20%  εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. 

 
            2. Καηά ηελ πιεξσκή ησλ πιηθψλ ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο, απφ ην άξζξν 24 
ηνπ λ.2198/94, φπσο ηζρχεη, θφξνο εηζνδήκαηνο.  

 
 

΄Αξζξν 8 
ΤπνθαηΪζηαζε πξνκεζεπηνύ – Δθρώξεζε 

 
              Απαγνξεχεηαη ε ππνθαηάζηαζε ηνπ πξνκεζεπηή. Καη΄ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε 
εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλα Πηζησηηθά Ιδξχκαηα, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή ιφγσ ζχκβαζεο πίζησζεο κε αλνηθηφ (αιιειφρξεν) ινγαξηαζκφ απ΄ 
απηά .  
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΄Αξζξν 9 
Δγγύεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο – ΑληαιιαθηηθΪ – Δθπαέδεπζε 

 
Δγγπήζεηο: (ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε) 
Αληαιιαθηηθά – Service : (ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε) 
Δθπαίδεπζε – Δγρεηξίδηα: (ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε) 
Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο 
ππ‟ αξηζ. 4/2013 Π/μεο ηνπ Α.Δ.Α.. 
 
 
 ΄Αξζξν 10 

Δγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο 
 
              Πξνο εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν 
πξνκεζεπηήο θαηέζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  
 

Αξηζκόο Ζκεξνκελέα ΣξΪπεδα Ϋθδνζεο Πνζό ΤπΫξ ηεο  

 
 
 

    

              Η εγγχεζε απηή επέρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα απνδνζεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά 
ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 
 

Άξζξν 11 
Σξνπνπνέεζε ζύκβαζεο 

 
Η παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέζα ζηα φξηά ηεο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα 
δχν ζπκβαιιφκελα κέξε,  θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ π.δ. 
118/2007, θαη κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο „‟Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο‟‟. 
 
 

΄Αξζξν 12 
Λνηπνέ όξνη 

 
             Γηα ηνπο ινηπνχο κε θαηνλνκαδφκελνπο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε φξνπο, ηζρχνπλ η΄ 
αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα πξνθήξπμε θαη ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή,  
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
 

΄Αξζξν 13 
Δπέιπζε δηαθνξώλ – ΓηαηΪμεηο 

 
           Κάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, επηιχεηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα Αζελψλ . 
 
            Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 
(Α΄-19) ΄΄Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ΄΄, ηνπ Π.Γ/ηνο 
60/2007 (Α΄-64) ΄΄Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
2004/18/ΔΚ ΄΄Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ΄΄, ηνπ Π.Γ/ηνο 118/2007 (Α΄-150) ΄΄Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 
Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)΄΄, φπσο ηζρχνπλ, θαη νη φξνη ηεο ππ‟ αξηζ. 4/2013 Πξνθήξπμεο ηνπ Αξρεγείνπ 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
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           - Καηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπο θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 
26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ π.δ.118/2007, νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθπγή γηα 
ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 
π.δ.118/2007.  
           - ΄Τζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη 
βεβαηψζεθε, ππνγξάθηεθε λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν (2) φκνηα πξσηφηππα ζε 
απιά θχιια ράξηνπ επί ησλ νπνίσλ επηθνιιήζεθαλ ηα πξνβιεπφκελα έλζεκα ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο . 

- Απφ ηα παξαπάλσ πξσηφηππα ηεο ζχκβαζεο, έλα θαηαηέζεθε ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ 
ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ην άιιν πήξε ν πξνκεζεπηήο δηα ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ πνπ δήισζε φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ .  
 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

Γηα ηελ Διιεληθά Αζηπλνκέα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο πξνκεζεπηάο 
θαη γη’ απηόλ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 εκεέσζε: Σα αλαθεξόκελα ζην παξόλ ππόδεηγκα ζπκβΪζεσο ζηνηρεέα ηεο πξνκάζεηαο 
εέλαη ηα ειΪρηζηα θαη απηΪ εέλαη δπλαηόλ λα ζπκπιεξσζνύλ ά ηξνπνπνηεζνύλ θαηΪ ην 
ζηΪδην ππνγξαθάο ηεο ζρεηηθάο ζύκβαζεο, θαζόζνλ απηό ζα εμαξηεζεέ θαη από ηε 
ζρεηηθά πξνζθνξΪ ηνπ κεηνδόηε ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζρεηηθά ηερληθά πξνδηαγξαθά. 
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   Αλάθεη ζηελ Πξνθάξπμε  4/2013 Α.Δ.Α. 
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