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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα  17.10.2017 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Αριθ. Πρωτ. 1238 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919  
ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ   

 
 

     

Τμήμα: Διοικητικού - Οικονομικού    

Ταχ.Δ/νση:  Πουτέτση 14 & 

Χαρ.Τρικούπη 
   

 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 
Fax: 

453 33 Ιωάννινα 

Κεφάλα Ελπίδα 

26510.64013 
26510.25179 

   

 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Αναθέτουσα Αρχή: Επιμελητήριο Ιωαννίνων 
 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 16/2017 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μηχανογραφική Υποστήριξη Εκλογικής Επιτροπής Για Της Επιμελητηριακές 
Εκλογές 2017  

 
CPV: 72416000-9 

 
 

Προϋπολογισμός: 3.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής 
 
 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 
 

06/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 
 
 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 
 

Έως και την 06/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.  
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Έχοντας υπ’ όψη: 
 
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α’/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Εποπτείας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/85/ΕΕ – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 

3. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α’/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις 
– Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 3618/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

4. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α’/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας), Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α’/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδύκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α’/07.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας». 

7. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α’/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 και 15. 

8. Του Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α’/23.03.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την 
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 

9. Τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154/Α’/10.09.1992) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

10. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

11. Τη σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, 
Πρακτικά Δ.Ε. 22/22.09.2017 & Δ.Ε. 24/16.10.2017 
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Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσής τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής, συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την επιλογή 
αναδόχου για την «Μηχανογραφική Υποστήριξη της Εκλογικής Επιτροπής για τις 
Επιμελητηριακές Εκλογές 2017», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα. 
 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δυνατότητα 
νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, με συνάφεια στο 
προκηρυσσόμενο έργο. Αναλυτικότερα, στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα 
κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε 
ένωση η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του έργου 
του παρόντος διαγωνισμού σε αυτήν:  
 
Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη – 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία 
περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 139/1997) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων.  
 
Β) Ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, 
τα μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου.  
 
Οι Ενώσεις - Συμπράξεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με 
ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη αυτών των 
Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της αναθέτουσας αρχής, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Συμπράξεων – 
Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης 
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα 
μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση 
αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή και εγκρίνεται 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 60 ημέρες από 
την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη 60 ημερών.  
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά 
τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
 
Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.  
 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  
 
Ο Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(3.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  
Το συμβατικό τίμημα θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων. 
 
 
4. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης, να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 
 

  Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφορών είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών, 
 

 εάν κανείς από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή σύμβασης,  
 

 για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης,  
 

 εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
έχουν αλλάξει ουσιωδώς,  
 

 εάν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
 

 εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα οικονομικά,  
 

 εάν παύσει ο χρόνος ισχύος των προσφορών,  
 

 για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
 
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν στα Γραφείου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (Χαριλάου 
Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, Ιωάννινα, 1ος Όροφος) , το αργότερο μέχρι τις 06-11- 
2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς επί ποινή αποκλεισμού, με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη 
στοιχεία του υποψήφιου και τα εξής: 
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ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
 «Μηχανογραφική Υποστήριξη Εκλογικής Επιτροπής για τις Επιμελητηριακές 
Εκλογές 2017» 
 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 
11:00 π.μ 
 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: έως και την 06-
11- 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. 
 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΟΠΛ.ΠΟΥΤΕΤΣΗ 14, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 
Τ.Κ 453.33 
 

Την ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 
 

 
 
Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οιοδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την 
προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη 
ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά 
την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε 
έγκαιρα στην Υπηρεσία, δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον 
ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους 
διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
 
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και την 06-11-2017, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης). Η αποσφράγιση 
των προσφορών θα γίνει στις 06-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 11:00 π.μ.  
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύτηκε: 
 

 Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 17/10/2017  
 

 Στη Διαύγεια στις 17/10/2017  
 
Αναρτήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.cci-ioannina.gr 

 
7. ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
 
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 
εγγράφων διευκρινίζονται τα εξής:  
 
α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

http://www.cci-ioannina.gr/
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άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει 
τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.  
 
β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα 
από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν 
από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
 
γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων  
 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014”.  
 
δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
 
ε. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη και επικυρωμένη αρμοδίως μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 
 
8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
Οι προσφορές κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, 
σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, θα είναι δακτυλογραφημένες στην Ελληνική 
γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται στην Αγγλική 
γλώσσα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα θα υπάρχει η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» που θα είναι 
επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Στον ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να εμπεριέχονται τρεις σφραγισμένοι επιμέρους 
φάκελοι με τις ενδείξεις:  
 
α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») 
 
β) Τεχνική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ») στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης,  
γ) Η Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), η οποία θα περιλαμβάνει όσα ορίζονται στην παρ. 11. 
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9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τον (υπό) φάκελο με τα 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όπως περιγράφονται συμπληρώνοντας παράλληλα τον 
παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  “Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) 
του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, για διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης 
κάτω των ορίων. Το ΤΕΥΔ 
διατίθεται σε επεξεργάσιμη 
μορφή ως επισυναπτόμενο 
έγγραφο της παρούσας 
Διακήρυξης στη διεύθυνση 
www.cci-ioannina.gr. Στην 
περίπτωση που ο προσφέρων 
είναι Ανώνυμη Εταιρεία το ΤΕΥΔ 
πρέπει να υποβληθεί από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Στην περίπτωση 
που ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. ή 
Ο.Ε. ή Ε.Ε. το ΤΕΥΔ πρέπει να 
υποβληθεί από τους 
διαχειριστές. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση το ΤΕΥΔ 
υποβάλλεται από το νόμιμο 
εκπρόσωπο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΑΙ 

  

 
 
10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αποτελούν το περιεχόμενο του σφραγισμένου 
υποφακέλου με την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται 
για τον αποκλεισμό Προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης 
(Παράρτημα Α΄), για την αξιολόγηση των Προσφορών καθώς και για τη δέσμευση του 
προσφέροντα για τα προσφερόμενα προϊόντα. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές 
Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα 
οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η 
προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να 
συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, Τεχνικά Φυλλάδια και Παραρτήματα κτλ. με 
στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για την Προσφορά του. Προσφορές 
οι οποίες δεν τηρούν όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις αποκλείονται. 
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Γενικές επισημάνσεις  
 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως 
άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν 
γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει 
τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, Τεχνικά Φυλλάδια και 
Παραρτήματα κτλ. με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για την 
Προσφορά του. Προσφορές οι οποίες δεν τηρούν όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις 
αποκλείονται. 
 
 
11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
Ο φάκελος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο, όπως παρατίθεται, χωρίς 
αλλαγές τον παρακάτω πίνακα ανάλυσης κόστους : Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να 
εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί (Πιν.1), να είναι υπογεγραμμένη και το 
προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο της 
σύμβασης. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ.  
 
Πιν.1 
 

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Τιμή Οικονομικής Προσφοράς άνευ 
Φ.Π.Α. σε € 

ευρώ € 

Φ.Π.Α. σε € ευρώ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

 
 
Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που 
έχει αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός 
διορθώνεται από την υπηρεσία.  
 
Η επιτροπή δύναται να αναζητήσει από τους υποψήφιους συμμετέχοντες, εφόσον το 
κρίνει απαραίτητο, να στοιχειοθετήσουν και υποβάλουν αναλυτικά τη σύνταξη της 
οικονομικής τους προσφοράς.  
 
Σε περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει ότι η οικονομική προσφορά ενός 
προσφέροντα είναι υπερβολικά χαμηλή, της δίδεται το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως 
διευκρινήσεις που να τεκμηριώνουνε τον τρόπο υπολογισμού της οικονομικής 
προσφοράς, το ύψος του συνολικού ποσού και να κρίνει αν αυτές είναι επαρκείς. 
 
 
12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, 
η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
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13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη οικονομική προσφορά). Μετά την αποσφράγιση των προσφορών 
η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω της Επιτροπής Διενέργειας 
και Αξιολόγησης, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 
 
Συγκεκριμένα :  
 
• Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 
περίπτωση φακέλων και υπό−φακέλων των προσφορών.  
 
• Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα 
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υπό φακέλων των προσφορών.  
 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
προσφορών.  
 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους.  
 
• Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών 
που τους ορίζονται.  
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται , υποβάλλει σε φάκελο µε ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα µε το άρθρο 14 της 
παρούσας. Σημειώνεται ότι η Απόφαση Κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό 
ανάδοχο μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής από τους 
λοιπούς προσφέροντες που συμμετείχαν στο στάδιο των οικονομικών προσφορών. 
 
 
14. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Οι Έλληνες Πολίτες 
 

Α/Α Περιγραφή Δικαιολογητικού 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 
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3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου 
και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την 
ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 
μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα χωρίς 
να απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος 
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 
να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
 
Οι Αλλοδαποί Πολίτες 
 

Α/Α Περιγραφή Δικαιολογητικού 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία. 

Α/Α Περιγραφή Δικαιολογητικού 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης 
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5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

7. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 
Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 
 

Α/Α Περιγραφή Δικαιολογητικού 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) οι διαχειριστές 
Ο.Ε., κ Ε.Ε., Ε.Π.Ε. β) Τα μέλη του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. γ) οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 
παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

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

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

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου 
και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 
μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

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

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
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9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

 
 
Οι Συνεταιρισμοί 
 

Α/Α Περιγραφή Δικαιολογητικού 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 
παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

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

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

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 
ή διαδικασία. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό 
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. 

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

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 
Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
 

Α/Α Περιγραφή Δικαιολογητικού 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που 
εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί 
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

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

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
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εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. 

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. 

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου / Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

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

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

9. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 
Οι Ενώσεις – Κοινοπραξίες 
 

Α/Α Περιγραφή Δικαιολογητικού 

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

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως μη κανονική σε κάθε περίπτωση 
παράβασης όρου της παρούσας Διακήρυξης, ιδίως δε σε κάθε μία ή περισσότερες από τις 
κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις: 

 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και 
αιρέσεις, 

 έχει ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες , διορθώσεις που καθιστούν ασαφή την 
προσφορά κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, 

 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους 
τμήματα του έργου, 

 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί , σύμφωνα με το προβλεπόμενα στα σχετικά 
κεφάλαια της παρούσας, 

 παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
προκήρυξης, 

 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή ή είναι ασυνήθιστα χαμηλή, 

 εάν αποδειχτεί ότι είναι αποτέλεσμα αθέμιτης πρακτικής όπως συμπαιγνία ή 
διαφθορά 

 αφορά μέρος της σύμβασης και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων ειδών, 

 έχει υποβληθεί μετά την προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. 
 
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε περίπτωση 
παράβασης όρου της παρούσας Διακήρυξης, ιδίως δε σε κάθε μία ή περισσότερες από τις 
κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις: 
 

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το 
στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία 
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 
 
 
 
16. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Κατά της προκήρυξης της παρούσας μπορεί να ασκηθεί ένσταση έως και πέντε ημέρες 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά πράξης της 
Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο της διενέργειας μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός πέντε 
ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον προσφέροντα. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της, η καταβολή 
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. 
Οι ενστάσεις ασκούνται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής και εξετάζονται από την 
Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν. 
4412/2016.  
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Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει εντός δέκα ημερών από την κατάθεση της ένστασης. 
Μετά την πάροδο της άπρακτης προθεσμίας των δέκα ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη 
της ένστασης. 
 
 
17. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
i. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 
 
ii. Υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε 
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
iii. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 
ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 
παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη 
Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – 
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, 
εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
 
iv. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 
συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
δημοσίων συμβάσεων. 
 
v. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.  
 
vi. Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Σε αυτή την 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη 
σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου 
και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 
18. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της παρεχόμενης προμήθειας θα γίνει από την 
Επιτροπή Παραλαβής που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Η Επιτροπή θα συντάξει 
Πρακτικό σχετικά με την τήρηση των όρων της σύμβασης. 
 
 
19. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Η πληρωμή θα γίνει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των 
προσφερόμενων προϊόντων και την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου από τον 
Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Θα γίνει κράτηση ίση με το 0,06% του καθαρού ποσού πληρωμής που αποδίδεται στην 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του άρθρου 375 παρ.7 του ν. 
4412/2016. 
 
 
20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Για την παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14 
Ιωάννινα, Τ.Κ. 45 333 
Αρμόδια: Ζιώγα Μαρία  
E mail: mzioga@cci-ioannina.gr  
Τηλέφωνο: 26510-24637  
Fax: 26510-25179 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 

 
 
 

Ιωάννης Β. Μήτσης 
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21. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων προκειμένου να πραγματοποιήσει τις Επιμελητηριακές 
Εκλογές που έχουν προκηρυχθεί για όλο το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Δεκεμβρίου 2017 και 
να υποστηρίξει την Γραμματεία και τις Εφορευτικές Επιτροπές της Εκλογικής Επιτροπής 
κρίνει σκόπιμο να ενοικιάσει τον αναγκαίο εξοπλισμό και να εξασφαλίσει την 
εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη ενός τοπικού δικτύου δια-συνδεδεμένο με το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Μητρώο-Λογιστήριο κ.τ.λ.) διαχείρισης των 
επιμελητηριακών εφαρμογών του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, οι 
μηχανογραφικές αυτές ανάγκες περιγράφονται όπως παρακάτω. 
Συγκεκριμένες λεπτομέρειες, που αφορούν τους χρόνους εγκατάστασης και  
απεγκατάστασης, σύνδεσης και αποσύνδεσης στον χώρο που θα επιλεγεί ως Εκλογικό 
Κέντρο, θα δοθούν στον ανάδοχο, σε συνεργασία με την Εταιρία που ήδη υποστηρίζει το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων .  
 
Ι. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 

 Έναν (1) Server  με λειτουργικό σύστημα, UPS, οθόνη, ενσύρματο πληκτρολόγιο/ποντίκι, 
καθώς και εξωτερικό δίσκο για την φύλαξη backup. Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα.  

  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SERVER 

Λειτουργικό 
Σύστημα 

Ms Win 2008 Server R2 ή νεότερο 

CPU Intel Xeon 

RAM >=8GB DDR3  

HDD >=250GB SATA3 

Optical Device DVD RW 

LAN <= 2x1 Ethernet LAN 10/100/1000 Mbos 

VGA On-Bord 

Συνδεσιμότητα USB 2.0 και 3.0 

Keyboard / 
Mouse 

Wired Basic K/B & Mouse 

Οθόνη >=19’’ LED 

UPS Line Interactive, >=600VA, >=360W 
Να υποστηρίζει τον Server από  6 έως 10 λεπτά 
αυτονομίας.  

Εξωτερικό  
Δίσκο 

>=1TB  

 

 Έξι (6) τερματικούς σταθμούς με λειτουργικό σύστημα, οθόνη, ενσύρματο 
πληκτρολόγιο/ποντίκι. Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στον 
παρακάτω πίνακα.  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Λειτουργικό Windows 7 ή Windows 10  
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Σύστημα 

CPU Intel Dual Core 

RAM >=2GB DDR3  

HDD >=150GB SATA3 

Optical Device DVD RW 

LAN Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps 

VGA On-Bord 

Συνδεσιμότητα USB 2.0 και 3.0 

Keyboard / 
Mouse 

Wired Basic K/B & Mouse 

Οθόνη >=19’’ LED 

 
 

 Ένα (1) τερματικό σταθμό με λειτουργικό σύστημα και ενσύρματο πληκτρολόγιο/ποντίκι, 
συνδεδεμένο στο παραπάνω δίκτυο με δυνατότητα προβολής σε μια (1) μεγάλη οθόνη. Η 
οθόνη πρέπει να έχει δυνατότητα σταθεροποίησης σε βάση. Τα ελάχιστα τεχνικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

Λειτουργικό 
Σύστημα 

Windows 7 ή Windows 10  

CPU Intel Dual Core 

RAM >=2GB DDR3  

HDD >=150GB SATA3 

Optical Device DVD RW 

LAN Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps 

VGA >=1GB 

Συνδεσιμότητα USB 2.0 και 3.0/ HDMI / DVI 

Keyboard / 
Mouse 

Wired Basic K/B & Mouse 

Οθόνη 60” διαγώνιος. Διασύνδεσης με HDMI /DVI 

 

 Τρείς (3) εκτυπωτές Laser Α4. Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στον 
παρακάτω πίνακα.   

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

Τύπος Laser   

Χρώμα Μονόχρωμο 

Εκτύπωση Διπλής Όψης Όχι Απαραίτητο  

Μνήμη Εκτυπωτή >=128 MB 

Μέγεθος Χαρτιού     Τουλάχιστον A4 

Συμβατότητα Windows  

Συνδεσιμότητα Ethernet 

Ταχύτητα μονόχρωμης 
εκτύπωσης 

>=20 ppm 

 
 



Σελίδα 19 από 20 

 Ένα (1) επιτραπέζιο φωτοτυπικό πολύ-μηχάνημα με μέγιστη δυνατότητά εκτύπωσης 18 
σελίδες το λεπτό. Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στον παρακάτω 
πίνακα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Τύπος Laser 

Χρώμα Μονόχρωμο 

Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματο 

Μνήμη Εκτυπωτή >=256 MB 

Μέγεθος Χαρτιού     Τουλάχιστον A4 

Συμβατότητα Windows 

Συνδεσιμότητα Ethernet 

Ταχύτητα μονόχρωμης 
εκτύπωσης 

>=18 ppm 

 
 
ΙΙ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

1. Στο Εκλογικό Κέντρο που θα υποδειχθεί από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων θα γίνει η 
σύνδεση και εγκατάσταση του παραπάνω μηχανογραφικού εξοπλισμού σε ένα 
ανεξάρτητο δίκτυο υπολογιστών. 

2. Θα παρέχεται ενσύρματη πρόσβαση παροχής Internet από το εκλογικό κέντρο για να 
καλυφθούν οι ανάγκες του Server.    

3. Το ανεξάρτητο δίκτυο υπολογιστών θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο και ολοκληρωμένοι 
όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοί για την απόδειξη καλής λειτουργίας το αργότερο 
μέχρι την  1/12/2017 και ώρα 12:00.  

4. Ο Server θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για απομακρυσμένη σύνδεση από 27/11/2017, 
για να  συνδεθεί η Εταιρία Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Σύστηματος  του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.  

5. Κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, 2 και 3 Δεκέμβριου 2017,  είναι 
υποχρεωτική η τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση μη καλής λειτουργίας των μηχανημάτων 
και του δικτύου.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Σ ύ μ β α σ η Ν ο … 
 
Στα Ιωάννινα, σήμερα …/…/……, ημέρα ……………., οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό, 
αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα 
Ιωάννινα επί της οδού Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14 και εκπροσωπείται νόμιμα από 
τoν Πρόεδρο αυτού κ. Ιωάννη Β. Μήτση και αφετέρου η ……….. με την επωνυμία 
«………………………………………………..» και δ.τ.: ……………… με ΑΦΜ: ……………., ΔOY.: 
…………………….., με έδρα: ………………………………….., εκπροσωπούμενη για τη σύναψη της 
παρούσας από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής κ ……………………., που από τώρα θα 
ονομάζεται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» συμφωνούμε και δεχόμαστε τα παρακάτω: 
Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ διενήργησε Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο τη 
χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την επιλογή αναδόχου ………………………………………., 
όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην τεχνική περιγραφή της με αριθμό ……………… 
Διακήρυξης. Το αποτέλεσμα κατακυρώθηκε στο δεύτερο συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», 
σύμφωνα με την υπ.’ αριθμ.: ……………………. Απόφαση ΔΕ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 
Με την παρούσα το Επιμελητήριο Ιωαννίνων αναθέτει την προμήθεια 
………………………………. Στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: 
1) Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ αναθέτει με τη παρούσα την 
προμήθεια……………………………………………., στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», με τιμή #.......................€# μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και #......................€# συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
2) Η πληρωμή θα γίνει εντός ……….. ημερών, μετά την υπογραφή του πρακτικού 
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου από 
την Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
3) Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από .../.../…...έως …/.../……. 
4) Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, της με αριθμό ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2017 Διακήρυξης 
Συνοπτικού Διαγωνισμού, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», 
αποτελούν ένα σώμα και συμφωνούνται σαν ουσιώδεις, το δε ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ καμία άλλη υποχρέωση έχει εκτός αυτών που με την παρούσα συμφώνησε. 
6) Κάθε τροποποίηση της παρούσας αποδεικνύεται γραπτά, αποκλειόμενου 
οποιουδήποτε άλλου μέσου αποδείξεως του όρκου μη εξαιρουμένου. 
7) Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, 
αρμόδια Δικαστήρια είναι τα ευρισκόμενα στα Ιωάννινα. 
8) Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα η οποία αφού διαβάστηκε, 
υπογράφτηκε ως έπεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) πρωτότυπα, εκ των 
οποίων έλαβε δύο (2) το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και ένα (1) ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 


