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Απόφαση 8-2γ/06.11.2014 
του Διοικητικού Συµβουλίου 

της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων 
 
 

Θέµα: «Έγκριση προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισµού επιλογής Αναδόχου 
συνολικού Προϋπολογισµού 20.049,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 
23%) για τη µετεγκατάσταση και συντήρηση του δικτύου στο πλαίσιο του 
έργου ‘Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρµογών µε  χρήση 
Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας’» 

 
 

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων, 
συνήλθε σήµερα  6  Νοεµβρίου 2014 και ώρα 14:00 το µεσηµέρι, στα γραφεία της 
έδρας της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, Νικηφόρου Θεοτόκη 154, στην πόλη της Κέρκυρας, 
ύστερα από την µε Αρ.Πρωτ. 405/31.10.2014, πρόσκληση του Προέδρου της κου 
Αλέξανδρου Παρίση, Δήµαρχου Κεφαλονιάς, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη. 
 

Υπεύθυνος για την ορθή τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο           
κ. Κολοκοτσάς Παύλος, υπάλληλος του Παραρτήµατος Ζακύνθου της ΠΕΔ-ΙΝ. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  13 από το σύνολο των 15 µελών οι παρακάτω: 

1. Κώστας Νικολούζος, ...................................................... Δήµαρχος Κέρκυρας 
2. Αλέξανδρος Παρίσης, ................................................. Δήµαρχος Κεφαλονιάς 
3. Παύλος Κολοκοτσάς, ..................................................... Δήµαρχος Ζακύνθου 
4. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, ...................................... Δήµαρχος Λευκάδας 
5. Παύλος Δάγλας, ......................................................... Δήµαρχος Μεγανησίου 
6. Γεώργιος Ραιδεστινός, ............................................ Αντιδήµαρχος Κέρκυρας 
7. Αντώνιος Αντίοχος - Μπαλιακράς, ......................... Αντιδήµαρχος Ζακύνθου 
8. Αθανάσιος Περδικάρης, .......................................... Αντιδήµαρχος Λευκάδας 
9. Γεώργιος Μάµαλος, ................................... Δηµοτικός Σύµβουλος Κέρκυρας 

            10. Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου, ................ Δηµοτική Σύµβουλος Κέρκυρας 
            11. Βασίλειος Αρµενιάκος, .............................. Δηµοτικός Σύµβουλος Κέρκυρας 
            12. Διονύσιος Αραβαντινός, ....................... Δηµοτικός Σύµβουλος Κεφαλλονιάς 
            13. Γεράσιµος Δηµητράτος, .......................... Δηµοτικός Σύµβουλος Κεφαλονιάς 
 
Απουσίαζαν οι: 

1. Διονύσιος Στανίτσας, .......................................................... Δήµαρχος Ιθάκης 
              2.      Σπυρίδων Βλαχόπουλος,…………………………………  Δήµαρχος Παξών 
  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και Δήµαρχος 
Κέρκυρας κος Αλέξανδρος Παρίσης, δίνει το λόγο στο Στέλεχος του Γραφείου 
Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού της ΠΕΔ-ΙΝ κο Νίκο Σταµατέλλο προκειμένου	  να	  
ενημερώσει	  τα	  μέλη	  του	  Δ.Σ	  για	  το	  ανωτέρω	  θέμα	  ημερήσιας	  διάταξης.	  	  	  
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Ο κ. Σταµατέλλος ενηµερώνει τα µέλη του Δ.Σ της ΠΕΔ-ΙΝ ότι το έργο 
«Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρµογών µε  χρήση Wi-Fi HOT SPOTS 
στην ΤΕΔΚ Λευκάδας» είχε ως αντικείµενο την εγκατάσταση ασύρµατου δικτύου wi-fi 
στους Καποδιστριακούς Δήµους του Νοµού Λευκάδας και ολοκληρώθηκε το 2009. Το 
έργο αποπληρώθηκε το 2011, ενώ το 2013 πραγµατοποιήθηκε έλεγχος φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου από την  Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Το παράρτηµα 
Λευκάδας ανέλαβε την σύνταξη αναφοράς προς την Ψηφιακή Σύγκλιση σχετικά µε τα 
προβλήµατα που παρουσιάστηκαν από την εφαρµογή του προγράµµατος διοικητικής 
µεταρρύθµισης «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε επαφή µε την 
ανάδοχο εταιρεία για την επίλυση των προβληµάτων (µετακίνηση κεραιών λόγω 
εγκατάλειψης κτιρίων, κτλ).  

	  
Για την ανάγκη επαναφοράς όλου του δικτύου σε λειτουργία, µε την 

µετεγκατάσταση των κεραιών, ειδικά από τα κτίρια όπου λόγω «Καλλικράτη» 
εγκαταλείφθηκαν ή δεν ηλεκτροδοτούνται, προτείνεται η Προκήρυξη Πρόχειρου 
Διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου, σύµφωνα µε τον αριθµ. Απόφ. 56294 των 
Υφυπ. Εσωτερικών - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2015 Β/17.9.2009) «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και τις 
Τοπικές Ενώσεις Δήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.)» για την  επιλογή αναδόχου 
εταιρείας, συνολικού προϋπολογισµού 20.049,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 
23%). 

	  
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου µετά 

την οποία    
  
                                               Οµόφωνα    α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν 
 

1. Εγκρίνουν την προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισµού για την επιλογή 
Αναδόχου για το έργο: ‘Μετεγκατάσταση και συντήρηση του δικτύου στο 
πλαίσιο του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρµογών µε 
χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας»’, συνολικού 
Προϋπολογισµού 20.049,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23%) για τη 
µετεγκατάσταση και συντήρηση του ασύρµατου δικτύου WiFi των Δήµων 
Λευκάδας και Μεγανησίου.  

2. Το κείµενο της Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισµού και το κείµενο της 
περίληψης της προκήρυξης εγκρίνονται αναλυτικά όπως επισυνάπτονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.  

3. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και Δήµαρχο 
Κεφαλλονιάς κ. Αλέξανδρο Παρίση για τις περεταίρω ενέργειες. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό:  8-2γ/06.11.2014 
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ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ – ΙΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΔ - ΙΝ 

	   	  

	  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

Δήµαρχος Κεφαλλονιάς 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 

Δηµoτικός Σύµβουλος Κεφαλλονιάς 
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Κέρκυρα, 07/11/2014 

Αρ.Πρωτ.: 414 
 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ διενεργεί πρόχειρο διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: Μετεγκατάσταση και συντήρηση του 
έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην 
ΤΕΔΚ Λευκάδας» µε κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα από τεχνικής και οικονοµικής άποψης 
προσφορά. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 20.049,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (ήτοι 
16.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ). 
 
Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως και ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το πλήρες έντυπο της προκήρυξης από τα γραφεία της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων, Νικηφόρου Θεοτόκη 154, ΤΚ 49100, Κέρκυρα 
(τηλέφωνο: +30 26610-49008, τηλεοµοιοτυπία: +30 26610-81823), καθώς και στα γραφεία του 
Παραρτήµατος της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων στην Λευκάδα, Φιλαρµονικής 23, ΤΚ 
31100, Λευκάδα (τηλέφωνο: +30 26450-23330, τηλεοµοιοτυπία: +30 26450-25260) όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, µέχρι τις 19/11/2012. Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι 
παραλαµβάνοντες την προκήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου 
[ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική 
διεύθυνση (e-mail)]. Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων 
Ιονίων Νήσων: http://www.ped-in.gr. 
 
Ο διαγωνισµός διενεργείται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Διαγωνισµού στις 1/12/2014 και ώρα 
12:00. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα 11:00 είναι 
εκπρόθεσµες, δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. 
Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και ενώσεις ή κοινοπραξίες 
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην προµήθεια του συγκεκριµένου 
εξοπλισµού και στην συντήρησή του, που είναι εγκατεστηµένα ή λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
“Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών 

και Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας»” 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 

Τίτλος Συµπ. ΦΠΑ 
Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και 
Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας» 20.049,00 € 

ΑΔΑ: 7553ΟΞΒΚ-Π4Δ



ΠΕΔ ΙΝ www.ped-in.gr 
	  

 
	  

	  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2	   REGIONAL UNION OF MUNICIPALITIES 

OF IONIAN ISLANDS 

	  

σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. 
 
Αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι : 
 
1. Η σύνταξη µελέτης αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης. 
2. Η σύνταξη µελέτης µετεγκατάστασης δέκα παλιών σηµείων σε δέκα νέα κτίρια. 
3. Εργασίες µετεγκτάστασης των δέκα σηµείων στα αντίστοιχα επιλεγµένα κτίρια (περιλαµβάνει 
και τα παρελκόµενα υλικά εγκατάστασης) 
4. Αλλαγή 20 κουτιών εξωτερικού χώρου, που έχουν παραβιαστεί και έχουν χάσει την στεγανότητα 
τους  
5. Εργασίες συντήρησης σε όλο το υφιστάµενο δίκτυο. 
 
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, το ποσό της οποίας 
πρέπει να καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της προϋπολογισθείσης αξίας του έργου στο οποίο 
υποβάλλουν προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι: 
Τίτλος Συµπ. ΦΠΑ 
Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και 
Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας» 1.002,45 € 

 
Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν 
είκοσι (120) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, δηλ. πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. 
 
Διευκρινίσεις σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τον κ. Σταµατέλλο Νικόλαο, υπάλληλο 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων στο Παράρτηµα Λευκάδας (τηλέφωνο: +30 26450-
23330, τηλεοµοιοτυπία: +30 26450-25260, e-mail: lefkada@ped-in.gr). 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
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R E G I O N A L  U N I O N  O F  M U N I C I P A L I T I E S  O F  I O N I A N  I S L A N D S 
154 N. Theotoki St., GR49100, Corfu, Greece, Tel: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info@ped-in.gr 

 
Κέρκυρα, 06/11/2014 

Αρ.Πρωτ.: 412 
 

 
 

Ηµεροµηνία Αποστολής για 
Δηµοσίευση: Στον Ηµερήσιο Τύπο: 24/11/2014 

Ηµεροµηνίας δηµοσίευσης 
στην Ιστοσελίδα της 
Περιφερειακής Ένωσης 
Δήµων Ιονίων Νήσων: 

24/11/2014 

Καταληκτική Ηµεροµηνία 
Υποβολής Προσφορών:  1/12/2014, ώρα Ελλάδος: 11:00 

Τόπος Υποβολής 
Προσφορών:  

Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων, Νικηφόρου Θεοτόκη 154, ΤΚ 49100, 
Κέρκυρα 

Αποσφράγιση Προσφορών:  1/12/2014, ώρα Ελλάδος: 12:00 

Αναθέτουσα Αρχή:  Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων 

Παραλαβή Προκήρυξης:  Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων, Νικηφόρου Θεοτόκη 154, ΤΚ 49100, 
Κέρκυρα 

Είδος Σύµβασης: Σύµβαση Συντήρησης, Προµήθειας Υλικών και Μετεγκατάστασης Εξοπλισµού 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η Πλέον Συµφέρουσα από Τεχνικής και Οικονοµικής Άποψης Προσφορά. 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

“Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και 
Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας»” 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

Τίτλος Συµπ. ΦΠΑ 
Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρµογών 
µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας» 20.049,00 € 
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Συνολικός Προϋπολογισµός 
Έργου: 20.049,00 ευρώ συµπ. ΦΠΑ 23% (ήτοι 16.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ). 

Ονοµασία Σύµβασης Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών 
και Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας» 

Χρηµατοδότηση: 100% από πόρους της ΠΕΔ ΙΝ 

 
 
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της 
ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της προκήρυξης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον αριθµ. Απόφ. 56294 των Υφυπ. Εσωτερικών - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2015 Β/17.9.2009) «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και τις 
Τοπικές Ενώσεις Δήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.)», 

2. του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.10.10), 

3. Το ΠΔ 75/2011 περί της συστάσεως των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων και της Κεντρικής 
Ένωσης Δήµων Ελλάδας.  (ΠΕΔ - ΚΕΔΕ) 

4. Την ανάγκη µετεγκατάστασης και συντήρησης του έργου «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών 
και Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας». 

5. της υπ’ αρίθµ. 8-2γ 06/11/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων 
Νήσων για τη διακήρυξη του παρόντος Πρόχειρου Διαγωνισµού και της υπ’ αρίθµ. 8-2δ 
06/11/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων για τη σύσταση: 
α) Επιτροπής Διαγωνισµού, β) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου και γ) 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, 

 
αποφασίζουµε 

 
1. Προκηρύσσουµε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου 

για το έργο: Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών 
Υπηρεσιών και Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας» µε 
κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα από τεχνικής και οικονοµικής άποψης προσφορά. 

2. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 20.049,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ (ήτοι 16.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ). 

3. Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως και ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης. 
4. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στα συνηµµένα, τα οποία 

είναι αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. 
5. Ο διαγωνισµός διενεργείται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Διαγωνισµού στις 1/12/2014 και 

ώρα 12:00. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα 11:00 είναι 
εκπρόθεσµες, δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. 

6. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για 
εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

7. Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης.  
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8. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διαγωνισµού, η οποία θα οριστεί µε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

9. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την ΠΕΔ Ιονίων Νήσων. 
10. Η δαπάνη της σύµβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµό της ΠΕΔ ΙΝ για το έργο: 

Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και 
Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας» κωδικός: 6736.07. 

11. Αντίγραφα της παρούσας δίδονται στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων 
Νήσων, Νικηφόρου Θεοτόκη 154, ΤΚ 49100, Κέρκυρα (τηλέφωνο: +30 26610-49008, 
τηλεοµοιοτυπία: +30 26610-81823), καθώς και στα γραφεία του Παραρτήµατος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων στην Λευκάδα, Φιλαρµονικής 23, ΤΚ 31100, 
Λευκάδα (τηλέφωνο: +30 26450-23330, τηλεοµοιοτυπία: +30 26450-25260) όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, µέχρι τις 1/12/2014. 

12. Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαµβάνοντες την προκήρυξη 
θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου [ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)]. 

13. Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων 
Νήσων: http://www.ped-in.gr. 

14. Διευκρινίσεις σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τον κ. Σταµατέλλο Νικόλαο, 
υπάλληλο της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων στο Παράρτηµα Λευκάδας 
(τηλέφωνο: +30 26450-23330, τηλεοµοιοτυπία: +30 26450-25260, e-mail: lefkada@ped-in.gr). 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 

ΜΕΡΟΣ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Συνοπτική περιγραφή υφιστάµενης κατάστασης  
 
Το 2009 υλοποιήθηκε έργο προώθησης ευρυζωνικών εφαρµογών και υπηρεσιών µέσω νησίδων 
ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης (WiFi HotSpots/HotZones) στη γεωγραφική περιοχή της Λευκάδας. 
 
Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε  δίκτυο ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης µε ασύρµατες µονάδες  
αποτελούµενο από πολυσηµειακές (Point to Multipoint) ζεύξεις όπως και ζεύξεις σηµείο προς σηµείο 
(Point to Point) µε εξοπλισµό του γνωστού οίκου Alvarion, επιτυγχάνοντας κατ’αυτό τον τρόπο τη 
κάλυψη ευρύτερων περιοχών οι οποίες χαρακτηρίζονται είτε από υψηλή επισκεψιµότητα (εµπορικές 
περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, πλατείες κλπ) ή από έλλειψη βασικών ευρυζωνικών υποδοµών (ADSL). 
 
Το ασύρµατο δίκτυο παρέχει δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο πολιτών και επισκεπτών της περιοχής όπως 
και εξειδικευµένες υπηρεσίες και εφαρµογές.  
 

Στόχοι της ΠΕΔ ΙΝ από την λειτουργία του έργου 
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Βασικοί στόχοι του έργου είναι, 
• Η µείωση του Ψηφιακού Χάσµατος 
• Η προώθηση της Ευρυζωνικότητας ως έννοιας αλλά και καθηµερινής πρακτικής 
• H βελτίωση της λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα (βελτίωση των παρεχόµενων προς τον πολίτη 

υπηρεσιών, οικονοµικότερη κάλυψη των υπάρχοντων τηλεπικοινωνιακών αναγκών κ.λπ.), µε τη 
δηµιουργία wi-fi hot spots στους Δήµους. 

• H µείωση των αποθαρρυντικών παραµέτρων για επενδύσεις στους Δήµους. 
• H ώθηση του ανταγωνισµού µε επιχειρηµατική δραστηριοποίηση στον τοµέα χονδρικής 

διάθεσης υποδοµών, και καινοτόµων ευρυζωνικών υπηρεσιών. 
• H άµεση εξυπηρέτηση του πολίτη χωρίς τη φυσική του παρουσία στις διάφορες υπηρεσίες, 

µέσω internet και τηλεφώνου. 
• Η παροχή στους πολίτες ασύρµατης σύνδεσης στο διαδίκτυο. 
• Η δηµιουργία διαδικτυακής πύλης 

 
Παράλληλα µε τους παραπάνω στόχους δηµιουργούνται ωφέλειες στις παρακάτω κατηγορίες αποδεκτών: 

• Στις δηµόσιες υπηρεσίες και στους φορείς των Δήµων (π.χ. αποδοτικότεροι τρόποι λειτουργίας 
και συναλλαγής µε τους πολίτες, εξοικονόµηση πόρων, βελτίωση της ποιότητας των 
χρησιµοποιούµενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κ.λπ.).  

• Στους πολίτες (ευκολότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτησή τους από το Δηµόσιο, δυνατότητα 
απόκτησης ευρυζωνικής πρόσβασης και λήψης ευρυζωνικών υπηρεσιών, κ.λπ.). 

 
Υφιστάµενες Υπηρεσίες που παρέχει το δίκτυο 
Για να καλυφθούν οι στόχοι του έργου, το προς υλοποίηση δίκτυο πρέπει να παρέχει µία σειρά βασικών 
υπηρεσιών αλλά και να υποστηρίζει την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας τις οποίες 
έχει ήδη αναπτύξει η ΠΕΔ ΙΝ και οι Δήµοι ή που θα είναι διαθέσιµες στο µέλλον. 
 
Βασικές Υπηρεσίες 

• Παροχή στους πολίτες ασύρµατης σύνδεσης στο διαδίκτυο. 
• Υπηρεσίες VoIP µεταξύ των φορέων και των υπηρεσιών. 
• H άµεση εξυπηρέτηση του πολίτη χωρίς τη φυσική του παρουσία στις διάφορες υπηρεσίες, 

µέσω internet και τηλεφώνου. Ασύρµατη Πρόσβαση στις Διαδικτυακές Πύλες των Δήµων και 
των Δηµοσίων Υπηρεσιών 

• Άµεση πρόσβαση των πολιτών σε όλες τις Δηµόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Υγείας, 
βιβλιοθήκες, µουσεία, εκπαιδευτικά ιδρύµατα κ.λ.π. Ασύρµατη Πρόσβαση στις αντίστοιχες 
Διαδικτυακές Πύλες. 

 
 

Χαρακτηριστικά Υφιστάµενου  δικτύου 
οι µονάδες ALVARION  που απαρτίζουν το ευρυζωνικό δίκτυο της ΠΕΔ ΙΝ ικανοποιούν τα παρακάτω: 

• Υποστήριξη του πρωτοκόλλου IP 
• Υποστήριξη VLAN 
• Ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών 
• Μηχανισµούς διασφάλισης Quality of Service (Qos) και διαχείρισης της διαθέσιµης 

χωρητικότητας 
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• Υψηλές ταχύτητες µεταγωγής δεδοµένων 
• Δυνατότητα υποστήριξης µεγάλου αριθµού χρηστών 
• Υποστήριξη VoIP 
• Υψηλή αντοχή των εξωτερικών µονάδων στις καιρικές συνθήκες 
• Διατήρησης της ακτινοβολούµενης ενέργειας (EIRP) στα νόµιµα όρια   
• Προστασία των µονάδων από υπερτάσεις και άλλα προβλήµατα που σχετίζονται µε την 

τροφοδοσία των µονάδων 
 

Χαρακτηριστικά Υφιστάµενου  Εξοπλισµού  
 
Ο εξοπλισµός ασύρµατης δικτύωσης κατασκευάζεται από την εταιρεία Alvarion, η οποία αναγνωρίζεται 
ως ο κορυφαίος κατασκευαστής εξοπλισµού ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης (Broadband Wireless 
Access). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Alvarion κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στον τοµέα της 
παγκοσµίως ενώ η εγκατεστηµένη βάση της ξεπερνά τις δύο εκατοµµύρια µονάδες. Επίσης η Intel 
επέλεξε την Alvarion ως επίσηµο συνεργάτη στο σχεδιασµό του πρώτου WiMax chipset. 
 
Το σύστηµα captive portal είναι της Alvarion. Το συγκεκριµένο λογισµικό ενσωµατώνει πληθώρα 
λειτουργιών δροµολόγησης, διαχείρισης χωρητικότητας, εφαρµογών διασφάλισης ποιότητας κ.α. Στα 
πλαίσια του έργου θα λειτουργήσει ως HotSpot Controller (captive portal) παρέχοντας παράλληλα 
υπηρεσίες διαχείρισης του ενεργού εξοπλισµού (ραδιοσυστήµατα και δροµολογητές). Σε συνδυασµό µε 
το captive portal θα τοποθετηθεί και συσκευή βελτίωσης της απόδοσης του ευρυζωνικού δικτύου του 
οίκου Exinda. 
 
Ο κεντρικός δροµολογητής που θα λειτουργήσει ως η πύλη πρόσβασης στο διαδύκτιο, υλοποιώντας 
παράλληλα την υπηρεσία VoIP, κατασκευάζεται από τον οίκο 3COM. 
 
Ο οίκος 3COM αποτελεί σηµείο αναφοράς στον τοµέα των δροµολογητών πολλαπλών υπηρεσιών. Ο 
εξοπλισµός της εν λόγο εταιρείας αποτελεί δοµικό στοιχείο όλων των δικτύων παροχής υπηρεσιών 
διαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο και πλέον η 3COM αποτελεί συνώνυµο του πρωτοκόλλου IP. 
 
Οι µεταγωγείς κατασκευάζονται από τον οίκο LEVELONE που διακρίνεται στον σχεδιασµό και την 
παραγωγή µεταγωγών υψηλού επιπέδου. 
 
Τέλος ο εξυπηρετητής εφαρµογών κατασκευάζεται από τον οίκο HP. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ YΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
 
Η τοπολογία του δικτύου  είναι σηµείο προς πολλά σηµεία (“point-to-multipoint” - PMP)  για το δίκτυο 
πρόσβασης και κορµού, επιπλέον για το δίκτυο κορµού  χρησιµοποιήθηκαν  και ζεύξεις  σηµείο προς 
σηµείο (“point-to-point” - PTP). 
 
Σύµφωνα µε τον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών το δίκτυο µπορεί να λειτουργήσει στις 
φασµατικές περιοχές 2400-2483MHz και 5470-5725MHz  χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια. Η µπάντα 
που περιλαµβάνει τις δύο αυτές περιοχές ονοµάζεται ISM (Industrial Scientific Medical) και 
περιλαµβάνει και άλλες φασµατικές περιοχές, οι οποίες χρησιµοποιούνται για άλλες εφαρµογές όπως 
τηλεµετρία, RFID κ.α. 
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Το δίκτυο πρόσβασης  λειτουργεί στη φασµατική περιοχή 2,400 – 2,483 GHz και το δίκτυο κορµού στη 
φασµατική περιοχή 5,470 – 5,725 GHz. Και οι δύο αυτές φασµατικές περιοχές χαρακτηρίζονται ως ISM 
(Industrial Scientific Medical) και δεν απαιτείται άδεια χρήσης αλλά δήλωση των χαρακτηριστικών των 
ραδιοσυστηµάτων και της θέσης τους στην Ε.Ε.Τ.Τ.. 
 
Ο εξοπλισµός που λειτουργεί στην περιοχή των 2,4GHz συµµορφώνεται µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ETSI 
EN 300 328. Βασικό κριτήριο συµµόρφωσης αποτελεί η µέγιστη ακτινοβολούµενη ενέργεια (EIRP) του 
κεραιοσυστήµατος (ποµποδέκτης, γραµµή µεταφοράς, κεραία), η οποία σε καµία περίπτωση δεν πρέπει 
να ξεπερνάει τα 100mW (20dBm). 
 
Ο εξοπλισµός που λειτουργεί στην περιοχή των 5,4GHz συµµορφώνεται µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ETSI 
EN 301 893. Βασικό κριτήριο συµµόρφωσης αποτελεί η µέγιστη ακτινοβολούµενη ενέργεια (EIRP) του 
κεραιοσυστήµατος (ποµποδέκτης, γραµµή µεταφοράς, κεραία), η οποία σε καµία περίπτωση δεν πρέπει 
να ξεπερνάει το 1W (30dBm).  
 
Ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα του εξοπλισµού preWimax  του οίκου Alvarion είναι : 
 
• Η δυνατότητα επικοινωνίας σε συνθήκες έλλειψης οπτικής επαφής (NLOS), σε δοκιµές που έχουν 
γίνει και στην Ελλάδα µε τον συγκεκριµένο εξοπλισµό έχει επιτευχθεί ασύρµατη επικοινωνία σε 
απόσταση 3χλµ µε µηδενική οπτική επαφή και 23χλµ µε µερική οπτική επαφή (OLOS, obstructed line 
of sight) χωρίς να παραβιαστούν τα νόµιµα όρια εκπεµπόµενης ακτινοβολίας. 

• Μέθοδος µετάδοσης Time Division Duplex. 
• Υψηλή ρυθµαπόδοση του εξοπλισµού (32Mbps max throughput,40Mbps max Burst transfer) µε την 
υλοποίηση µηχανισµών packet concatenation. 

• Οι µέθοδοι QoS (quality of service) που εφαρµόζονται (upstream CIR/MIR ,downstream CIR/MIR), 
προτεραιότητα στα πακέτα φωνής (VoIP, TDMoIP), υποστήριξη 802.11P και IP TOS, λειτουργία 
graceful degradation.  

• Πλήρως παραµετροποιήσιµη λειτουργία ATPC που σε συνδυασµό µε την λειτουργία Adaptive 
Modulation δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης ενός σταθερού και ισορροπηµένου (calibrated) δικτύου. 

• Ενσωµατωµένη λειτουργία ανάλυσης φάσµατος (spectrum analyzer) που σε συνδυασµό µε την 
πλήρως παραµετροποιήσιµη λειτουργία DFS+ µεγιστοποιεί την ανοχή του δικτύου στον θόρυβο και 
τις παρεµβολές. 

• Καλύτερη διαχείριση διαθέσιµου φάσµατος µέσω αλγόριθµου channel reuse. 
• Μηχανισµό καθορισµού εγγυηµένης ρυθµαπόδοσης (ωφέλιµης ταχύτητας ή throughput) ανά άκρο και 

µέγιστης ρυθµαπόδοσης ανά άκρο. 
• Επεξεργασία 40.000 µικρών πακέτων (VoIP) το δευτερόλεπτο. 
• Αποµακρυσµένη διαχείριση µέσω Telnet αλλά και SNMP πλατφόρµας (γραφικό περιβάλλον) που 
παρέχεται δωρεάν. 

• Κρυπτογράφηση των δεδοµένων µε τον αλγόριθµο AES.   
 
Επιπλέον πρέπει να σηµειώσουµε ότι όλες οι µονάδες είναι φτιαγµένες για απευθείας εξωτερική χρήση  
και ακολουθούν το πρότυπο IP67, τροφοδοτούνται µέσω καλωδίου UTP µε 54VDC (δεν υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ακόµα και αν κάποιος κόψει το καλώδιο)  και φέρουν surge arrestors για την 
προστασία των µονάδων από κεραυνούς. Επίσης τα CPEs φέρουν ενσωµατωµένη κεραία όπως και µπάρα 
µε λυχνίες ένδειξης σήµατος διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη συντήρηση του δικτύου.  
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Λογικό διάγραµµα και αρχιτεκτονική ασύρµατου δικτύου 
Όπως ήδη αναφέραµε για τις ανάγκες του έργου έχει υλοποιηθεί ένα ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο. Ένα 
δίκτυο Point to Multipoint στην απλούστερη του µορφή αποτελείται από ένα κεντρικό σηµείο και τα 
περιφερειακά σηµεία που συνδέονται σε αυτό. Ο αριθµός των σηµείων σήµερα είναι 29. Πιο αναλυτικά 
έχουν υλοποιηθεί συνολικά εννιά (9) ζώνες κάλυψης (HotZone), οι οποίες απαρτίζονται συνολικά από 
εικοσι εννέα (29) νησίδες κάλυψης (HotSpots/Access Points).  
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Το δίκτυο αποτελείται από ένα κεντρικό κόµβο και κόµβους αναµετάδοσης/πρόσβασης.  
 
Το δίκτυο µπορεί να κατατµηθεί σε τρία τµήµατα:  

• Τον κεντρικό κόµβο, 
• Το δίκτυο κορµού, 
• Το δίκτυο πρόσβασης. 

 
Ως κεντρικός κόµβος ορίζεται το σηµείο που αποτελεί την πύλη διασύνδεσης µε το Διαδίκτυο και 
παράλληλα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ευρείας ζώνης (VoIP) όπως και λειτουργίας/διαχείρισης του 
δικτύου. 
 
Το δίκτυο κορµού αποτελείται από τον κεντρικό κόµβο και τους κόµβους αναµετάδοσης/πρόσβασης. Οι 
κόµβοι αναµετάδοσης είναι εξοπλισµένοι µε ασύρµατες γέφυρες που υλοποιούν ζεύξεις Point to Point ή 
Point to Multipoint υψηλής χωρητικότητας µεταξύ των κόµβων επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη 
δηµιουργία ενός δικτύου κορµού υψηλών επιδόσεων. Τα ραδιοσυστήµατα που υλοποιούν το δίκτυο 
κορµού λειτουργούν στη φασµατική περιοχή των 5.4GHz. 
 
Τέλος, το δίκτυο πρόσβασης αποτελείται από τον κεντρικό κόµβο, τους κόµβους 
αναµετάδοσης/πρόσβασης και τους κόµβους πρόσβασης. Για την υλοποίηση του, οι κόµβοι εξοπλίζονται 
µε Μονάδες Ασύρµατης Πρόσβασης (Access Points) εξωτερικού χώρου, οι οποίες εξυπηρετούν τις 
ασύρµατες συνδέσεις των χρηστών. Τα ραδιοσυστήµατα που υλοποιούν το δίκτυο πρόσβασης 
λειτουργούν στη φασµατική περιοχή των 2.4GHz. 
 
Η αρχιτεκτονική του δικτύου απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραµµα. 
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Κεντρικός κόµβος (C). Το σηµείο διασύνδεσης µε το διαδίκτυο. Η ΠΕΔ ΙΝ αναλαµβάνει την 
υποχρέωση της διασύνδεσης του επιλεγµένου Κεντρικού Σηµείου Πρόσβασης στο Διαδίκτυο µε µία 
γραµµή σύνδεσης τεχνολογίας xDSL. 
Στο σηµείο αυτό εγκαθίσταται 

• Ένας δροµολογητής αρθρωτής αρχιτεκτονικής, ο οποίος υλοποιεί τη 
διασύνδεση µε το διαδίκτυο, παρέχει υπηρεσίες Firewall αλλά και 
επικοινωνίας VoIP 

• Μία διάταξη βελτιστοποίησης της απόδοσης της ευρυζωνικής               
σύνδεσης. Η µονάδα αυτή εφαρµόζει πολιτικές ποιότητας ανά εφαρµογή 
(Browsing, Peer to Peer, VoIP κλπ) µε σκοπό τη µέγιστη απόδοση της 
γραµµής και την αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης της χωρητικότητας. 

• Ελεγκτής Ασύρµατου Δικτύου (WLAN Controller) ο οποίος 
υποστηρίζει την περιαγωγή των χρηστών, την υλοποίηση Location 
Based Services, λειτουργεί ως Ελεγκτής πρόσβασης (Captive Portal -
Ανάκτηση κωδικού, πιστοποίηση, αυτόµατη δροµολόγηση σε 
προεπιλεγµένη σελίδα). Επίσης φέρει το λογισµικό διαχείρισης του 
ασύρµατου δικτύου. 

• Μεταγωγέας Layer-3 σκοπό τη διασύνδεση των παραπάνω µονάδων 
µεταξύ τους αλλά και µε το τοπικό δίκτυο 

• Εξυπηρετητής παροχής υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. 
• Σταθµός Βάσης Point to Multi Point (OFDM 5,4GHz). 
• Μονάδα Ασύρµατης Πρόσβασης τεχνολογίας MESH (802.11b/g) 
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• UPS για την υποστήριξη των παραπάνω µονάδων 
• Ερµάριο εξωτερικού χώρου για τη φιλοξενία και ασφάλιση του ενεργού 

εξοπλισµού.  
 
Κόµβοι αναµετάδοσης/πρόσβασης (RA). Οι συγκεκριµένοι κόµβοι είναι µεν κόµβοι πρόσβασης 
δηλαδή υλοποιούν το τοπικό HotSpot αλλά παράλληλα παρεµβάλλονται µεταξύ του κεντρικού κόµβου 
και των κόµβων πρόσβασης όταν η µορφολογία της περιοχής είναι τέτοια που δεν επιτρέπει οπτική 
επαφή µεταξύ τους. 
Στο σηµείο αυτό εγκαθίσταται  

• Μονάδα Ασύρµατης Πρόσβασης τεχνολογίας MESH (802.11b/g) 
(Access Point) εξωτερικού χώρου για την υλοποίηση του τοπικού 
HotSpot 

• Ασύρµατες Γέφυρες (Wireless Bridge) OFDM 5,4GHz, για την 
υλοποίηση των ζεύξεων κορµού µε τους πλησιέστερους κόµβους  

• Μεταγωγέα µε σκοπό τη διασύνδεση των παραπάνω µονάδων µεταξύ 
τους αλλά και µε το τοπικό δίκτυο  

• UPS για την υποστήριξη των παραπάνω µονάδων 
• Ερµάριο εξωτερικού χώρου για τη φιλοξενία και ασφάλιση του ενεργού 

εξοπλισµού.  
 

Κόµβοι πρόσβασης (A). Οι συγκεκριµένοι κόµβοι είναι υλοποιούν το τοπικό HotSpot και συνδέονται 
είτε απευθείας στον κεντρικό κόµβο ή µέσω κάποιου κόµβου αναµετάδοσης/πρόσβασης. Στο σηµείο 
αυτό εγκαθίσταται  

• Μονάδα Ασύρµατης Πρόσβασης τεχνολογίας MESH (802.11b/g) 
(Access Point) εξωτερικού χώρου για την υλοποίηση του τοπικού 
HotSpot 

• Ασύρµατη Γέφυρα (Wireless Bridge) OFDM 5,4GHz, για την υλοποίηση 
της ζεύξης κορµού µε τον πλησιέστερο κεντρικό κόµβο ή κόµβο 
αναµετάδοσης  

• Μεταγωγέα µε σκοπό τη διασύνδεση των παραπάνω µονάδων µεταξύ 
τους αλλά και µε το τοπικό δίκτυο  

• UPS για την υποστήριξη των παραπάνω µονάδων 
• Ερµάριο εξωτερικού χώρου για τη φιλοξενία και ασφάλιση του ενεργού 

εξοπλισµού.  
 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Λόγω της συνένωσης των Δήµων του Νοµού Λευκάδας στα πλαίσια του Καλλικράτη και λόγο αλλαγής 
χρήσης των δηµοτικών κτιρίων, προκύπτει η ανάγκη για αλλαγή της υφισταµένης τοπολογίας του 
δικτύου.  
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Αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι : 
 
1. Η σύνταξη µελέτης αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης. 
2. Η σύνταξη µελέτης µετεγκατάστασης δέκα παλιών σηµείων σε δέκα νέα κτίρια. 
3. Εργασίες µετεγκτάστασης των δέκα σηµείων στα αντίστοιχα επιλεγµένα κτίρια (περιλαµβάνει 
και τα παρελκόµενα υλικά εγκατάστασης) 
4. Αλλαγή 20 κουτιών εξωτερικού χώρου, που έχουν παραβιαστεί και έχουν χάσει την στεγανότητα 
τους  
5. Εργασίες συντήρησης σε όλο το υφιστάµενο δίκτυο. 
 

2.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισµό στις θέσεις ή στους χώρους 
της περιφέρειας Ιονίων Νήσων που θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  

2.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του δηµοπρατούµενου έργου ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 
16.300,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 3.749,00 ευρώ και 
βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού της ΠΕΔ ΙΝ για το έργο: Μετεγκατάσταση και συντήρηση 
του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην 
ΤΕΔΚ Λευκάδας» κωδικός: 6736.07. Ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισµός του δηµοπρατούµενου έργου 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ανέρχεται σε 19.998,00 ευρώ. 

Σε περίπτωση λύσης της κάθε σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω 
συνολικού προϋπολογισµού ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ποσό. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και ενώσεις ή κοινοπραξίες 
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην προµήθεια του συγκεκριµενου 
εξοπλισµού και στην συντήρησή του, που είναι εγκατεστηµένα ή λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. 

Δικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία 
κράτους-µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-µέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που 
έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να έχουν εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στο 
αντικείµενο του έργου για τα οποία υποβάλλουν προσφορά ή σε άλλες συναφείς δραστηριότητες µε το 
αντικείµενο του εν λόγω έργου και θα πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα 
Δικαιολογητικά Συµµετοχής, όπως αναλύονται στα Κεφάλαια 3.5 και 3.6 του Μέρους 3 της παρούσας. 
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Στο διαγωνισµό δεν µπορούν να συµµετέχουν είτε αυτόνοµα είτε ως µέλη ένωσης ή κοινοπραξίας 
εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 3310/2005. 

Στην περίπτωση των ενώσεων ή των κοινοπραξιών, στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται 
απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους και το ειδικό µέρος/ τµήµα του υποέργου, µε το οποίο 
θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησής του. 

Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από την 
υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος υποέργου, να συστήσει, πριν την 
υπογραφή της σύµβασης, κοινοπραξία µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, του κειµένου της συµβάσεως 
διαµορφουµένου αναλόγως. Τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του υποέργου. 

Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια 
προσφορές στο πλαίσιο του ίδιου υποέργου. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή 
ως µέλη κοινοπραξίας ή ένωσης, σε παραπάνω από µία προσφορές στο πλαίσιο του ίδιου υποέργου, 
αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει και τον αποκλεισµό της κάθε προσφοράς 
στην οποία συµµετέχουν. 

3.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού, εφόσον έχει εκδοθεί σε 
βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά στα παρακάτω αδικήµατα: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου, 

2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου, 

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

4. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. 

Στο  διαγωνισµό δεν γίνονται επίσης δεκτοί υποψήφιοι ή προσφέροντες: 

1. που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3.1, 

2. που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3.3 και, σε περίπτωση προµηθευτών που 
δεν είναι κατασκευαστές, του Κεφαλαίου 3.4, 

3. που έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

4. που δεν είναι ασφαλιστικά ενήµεροι, 

5. που δεν είναι φορολογικά ενήµεροι, 

6. που τελούν σε πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

7. που βρίσκονται υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή ή ειδική 
εκκαθάριση (τα νοµικά πρόσωπα µόνο), 

8. που αποκλείστηκαν τελεσίδικα (για συγκεκριµένο ή µη χρονικό διάστηµα) από 
διαγωνισµούς για προµήθειες του Δηµοσίου µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου 
του Υπουργείου Ανάπτυξης ή ανάλογης απόφασης αλλοδαπού δηµοσίου, 
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9. που απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης 
Δηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δηµοσίου Τοµέα ή ανάλογης απόφασης 
αλλοδαπού δηµοσίου, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, 

10. που είναι αλλοδαποί και βρίσκονται σε ανάλογες των ανωτέρω καταστάσεις. 

Αποκλείονται επίσης: 

1. οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή  συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο 3.8 του Μέρους 3 της παρούσας, 

2. τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα 
των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα. 

Επίσης αποκλείονται: 

1. οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 3.5 κατά περίπτωση 
απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, 

2. οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν δύνανται να υποβάλουν τα 
δικαιολογητικά του Κεφαλαίου 3.6 της παρούσας, 

3. οι υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισµού που προβλέπεται σε 
επιµέρους οικείες διατάξεις του παρόντος. 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν 
για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά, τηρουµένων των αναφεροµένων περί 
ενώσεων ή κοινοπραξιών στο Κεφάλαιο 3.1 της παρούσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για 
έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το 
διαγωνισµό. 

3.3 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ο προσφέρων πρέπει να πληροί τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελµατικής, 
χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής επάρκειας, προκειµένου να δικαιούται να αναλάβει το 
δηµοπρατούµενο έργο. 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει να 
πληροί ένα (1) τουλάχιστον µέλος της ένωσης. 

1. Να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, προκειµένου να αντεπεξέλθει µε επιτυχία 
στις απαιτήσεις. 

2. Να έχει κύκλο εργασιών για κάθε µία από τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 
µεγαλύτερο του 250% του προϋπολογισµού του έργου στο οποίο υποβάλλει προσφορά. 

3. Να έχει προµηθεύσει και εγκαταστήσει ή αναβαθµίσει µε επιτυχία και άλλον παρόµοιο 
εξοπλισµό µε το έργο στο οποίο υποβάλλει προσφορά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

4. Να διαθέτει αποδεδειγµένα εκπαιδευµένο προσωπικό στην εγκατάσταση ή αναβάθµιση του 
εξοπλισµού του έργου στο οποίο υποβάλλει προσφορά. 

5. Να διαθέτει τµήµα service. 

6. Να είναι διαπιστευµένος σύµφωνα µε τις οδηγίες του ISO 9001 ή ισοδύναµου πιστοποιητικού 
από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη. 
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3.4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής του υπό προµήθεια εξοπλισµού πρέπει να 
αποδείξει και τεκµηριώσει επαρκώς και την ποιότητα του κατασκευαστή, µε αναφορά σε στοιχεία που το 
αποδεικνύουν. 

3.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συµµετοχής σε σφραγισµένο 
φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ονοµασία «Φάκελος Α – Δικαιολογητικά Συµµετοχής». 

1. Εγγύηση συµµετοχής 
Σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις του Κεφαλαίου 3.8 του παρόντος. 

2. Δικαιολογητικά Χρηµατοοικονοµικής και Οικονοµικής Επάρκειας 
Δηµοσιευµένοι ισολογισµοί ή καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης ή βεβαίωση τράπεζας για την 
πιστοληπτική ικανότητα ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών, 
καθώς και του κύκλου εργασιών που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια προϊόν, κατά τις τρεις 
προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν ο προµηθευτής λειτουργεί ή 
ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια προϊόν κατά χρονικό διάστηµα 
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον 
υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. της εφορίας των 
τριών (3) προηγούµενων ετών (2007, 2008, 2009). 

3. Υπεύθυνη δήλωση (Δ1) 
Υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/86, για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, µε θεωρηµένο το γνήσιο 
της υπογραφής, ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: 

− δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο οικονοµικό έγκληµα, όπως 
αυτά που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3.2 της παρούσας, για υπεξαίρεση, απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ποινικού Κώδικα, 

− δεν τελεί σε πτώχευση & σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
− είναι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήµερος/η, 

− είναι εγγεγραµµένος/η στο οικείο Επιµελητήριο, 
− δεν τελεί υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση & υπό διαδικασία έκδοσης σχετικής απόφασης 

(µόνο τα νοµικά πρόσωπα) ή υπό ανάλογες καταστάσεις (µόνο για τα αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) & υπό διαδικασία έκδοσης σχετικής απόφασης. 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης 
Πρέπει να προσκοµιστεί ΦΕΚ σύστασης ΑΕ ή ΕΠΕ µε τις τελευταίες τροποποιήσεις του ή 
καταστατικό προσωπικής εταιρίας µε τις τελευταίες τροποποιήσεις του. 

5. Υπεύθυνη δήλωση (Δ2) για την πλήρωση προϋποθέσεων συµµετοχής 
Υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/86, για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, µε θεωρηµένο το γνήσιο 
της υπογραφής, ότι θα προσκοµίσει έγκαιρα και προσηκόντως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
από τη διακήρυξη στο Κεφάλαιο 3.6 αυτής. 

6. Υπεύθυνη δήλωση (Δ3) ότι ο προσφερόµενος εξοπλισµός είναι καινούριος και αµεταχείριστος και 
σχετικά µε τη χώρα καταγωγής του 

ΑΔΑ: 7553ΟΞΒΚ-Π4Δ



ΠΕΔ ΙΝ www.ped-in.gr 
	  

 
	  

	  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 15	   REGIONAL UNION OF MUNICIPALITIES 

OF IONIAN ISLANDS 

	  

7. Υπεύθυνη δήλωση (Δ4) ότι θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσει µόνο για τους 
σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν 
θα τεθούν υπόψη του/ της και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή 
επιχειρηµατικό απόρρητο 

8. Υπεύθυνη δήλωση (Δ5) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση 

9. Υπεύθυνη δήλωση (Δ6) ότι ο προµηθευτής µπορεί να εξασφαλίσει την παροχή απαιτούµενων 
ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια από την παραλαβή του συστήµατος 

10. Έκθεση χαρακτηριστικών της επιχείρησης 

− ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξης της επιχείρησης, 
− χαρακτηριστικά, 
− επιχειρηµατική δοµή, 
− τοµείς δραστηριότητας, 
− απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και µορφή απασχόλησης, 
− προϊόντα κλπ. 

11. Κατάλογος σχετικών έργων 
Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο, έργων, 
τα οποία υλοποίησε κατά την προηγούµενη τριετία και συγκεκριµένα τα έτη 2011, 2012 και 2013, 
µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του κάθε έργου, 
τυχόν εταίρων καθώς και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτά. 

12. Βεβαίωση πιστοποίησης κατά ISO 9001 ή ισοδύναµου πιστοποιητικού από οργανισµούς εδρεύοντες 
σε άλλα κράτη µέλη 

Αν το ισοδύναµο πιστοποιητικό δεν είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης που έχει εκδοθεί από φορέα 
πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευµένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση 
(European Cooperation for Accreditation − EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας 
Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

13. Τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή 

14. Υπεύθυνη δήλωση (Δ7) τεκµηρίωσης της ποιότητας του κατασκευαστή (σε περίπτωση προµηθευτή 
που δεν είναι κατασκευαστής του υπό προµήθεια εξοπλισµού) 

15. Περιγραφή τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής για 
την εξασφάλιση της ποιότητας (σε περίπτωση προµηθευτή που δεν είναι κατασκευαστής του υπό 
προµήθεια εξοπλισµού) 

16. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί µε την εγκατάσταση του 
προς προµήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συµβατική σχέση τους µε την 
επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας (σε περίπτωση προµηθευτή που 
δεν είναι κατασκευαστής του υπό προµήθεια εξοπλισµού) 

17. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες Υπηρεσίες, 
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόµενη 
µε παραποµπές σε ορισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων (σε περίπτωση προµηθευτή 
που δεν είναι κατασκευαστής του υπό προµήθεια εξοπλισµού) 
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Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά 2 έως 11 του παρόντος 
Άρθρου κατά περίπτωση, για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Το ανωτέρω στο σηµείο 1 αναφερόµενο ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε 
µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή 
ένωση. Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
συµµετεχόντων από τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. 

3.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινός ανάδοχος), εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης µε βεβαίωση παραλαβής ή µε φαξ, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο 
τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται εις βάρος του 
αµετάκλητη ποινική καταδίκη για τα αδικήµατα του Κεφαλαίου 3.2 του παρόντος. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελεί σε πτώχευση και ότι δεν τελεί σε κατάσταση κήρυξης σε πτώχευση. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), µε 
ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερης της ως άνω ειδοποίησης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση µε αναφορά των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 
υπόχρεος. 

5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, µε ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερης της ως άνω 
ειδοποίησης. 

6. Πιστοποιητικό επιµελητηρίου της έδρας του, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
του σε αυτό, αφετέρου το ειδικό επάγγελµα που ασκεί κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και τέλος ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος σε αυτό µέχρι την 
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

7. Τυχόν τροποποιήσεις των νοµιµοποιητικών εγγράφων λειτουργίας (µόνο τα νοµικά πρόσωπα), 
εάν έχουν λάβει χώρα µετά την κατάθεση των προσφορών. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (µόνο τα νοµικά πρόσωπα), έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελεί σε κατάσταση κοινής εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (µόνο τα νοµικά πρόσωπα), έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελεί σε κατάσταση ειδικής εκκαθάρισης του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει. 

10. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (µόνο τα νοµικά πρόσωπα), έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελεί σε διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ως άνω 
νοµοθετηµάτων. 

13. Υπεύθυνη δήλωση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται: 

- ότι λειτουργεί κανονικά, χωρίς νοµικούς περιορισµούς, 

- ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών του/της υποχρεώσεων, όσο και 
των υποχρεώσεών του/της εν γένει προς το Δηµόσιο τοµέα, 

- ότι δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του Δηµοσίου ή, εάν τυχόν έχει 
αποκλειστεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το διάστηµα αυτό. 
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14. Σε περίπτωση ένωσης, συµφωνητικό µεταξύ των µελών της ένωσης στο οποίο διευκρινίζεται: 

− η σύσταση της ένωσης, 
− ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρον και ανεξάρτητα κάθε µέλος την ευθύνη για την 
εκπλήρωση του υποέργου, 

− το µέρος της σύµβασης που θα αναλάβει τυχόν κάθε µέλος της ένωσης ή/ και τα 
ποσοστά συµµετοχής των µελών στην ένωση, 

− το µέλος της ένωσης που αναλαµβάνει τον συντονισµό και τη διοίκηση της ένωσης, 

− ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της αναθέτουσας αρχής, 

15. Πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης από την οποία να προκύπτει η έγκρισή 
του για τη συµµετοχή του µέλους τόσο στην ένωση, όσο και στον εν θέµατι διαγωνισµό. 

3.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Σε περίπτωση που οι έλληνες πολίτες είναι εγκατεστηµένοι στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά µη 

πτώχευσης, µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας 
(υπό στοιχεία 2-5 Κεφαλαίου 3.6) εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής τους, µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας αυτής. 

2. Τα νοµικά πρόσωπα είναι υπόχρεα για την προσκόµιση και των δικαιολογητικών που αφορούν τα 
φυσικά πρόσωπα και των δικαιολογητικών που συνοδεύονται µε την ένδειξη «µόνο τα νοµικά 
πρόσωπα», σύµφωνα και µε τις επεξηγήσεις που έπονται. 

3. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι υποχρεούνται (ανάλογα µε το εάν αποτελούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) 
στην προσκόµιση όλων των ως άνω απαιτούµενων δικαιολογητικών ή ισοδύναµων εγγράφων 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους. 

4. Η αναφορά σε καταστάσεις «πτώχευσης», «κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης» κλπ για τους έλληνες 
υποψηφίους επεκτείνεται και σε όλες τις ανάλογες µε τις ανωτέρω καταστάσεις στις οποίες 
ενδέχεται να βρίσκονται οι αλλοδαποί υποψήφιοι. 

5. Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα, 
- διαχειριστές Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε., 

- πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για Α.Ε., 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

6. Επί ηµεδαπών Α.Ε. το πιστοποιητικό κοινής εκκαθάρισης εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία της 
Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η υποψήφια Α.Ε., 

7. Επί ηµεδαπών Α.Ε. το πιστοποιητικό ειδικής εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο Εφετείο της 
έδρας της υποψήφιας Α.Ε., 

8. Επί ηµεδαπών Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της υποψήφιας στον 
διαγωνισµό εταιρείας, 

9. Τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου 3.6 προσκοµίζονται για κάθε µέλος ένωσης. 

10. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις δύνανται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή τους. Μόνο σε περίπτωση που 
στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται το δικαιολογητικό να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης του προµηθευτή. Στην ως άνω ένορκη βεβαίωση ή 

ΑΔΑ: 7553ΟΞΒΚ-Π4Δ



ΠΕΔ ΙΝ www.ped-in.gr 
	  

 
	  

	  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 18	   REGIONAL UNION OF MUNICIPALITIES 

OF IONIAN ISLANDS 

	  

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο υποψήφιο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

3.8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, το ποσό της οποίας 
πρέπει να καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της προϋπολογισθείσης αξίας του έργου στο οποίο 
υποβάλλουν προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι: 

 

Τίτλος Συµπ. ΦΠΑ 
Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και 
Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας» 1.002,45 € 

Η εγγύηση συµµετοχής µπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που 
λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το καταστατικό 
του το δικαίωµα αυτό. 

Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση. 

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται σύµφωνα µε το συνηµµένο στο Παράρτηµα Ι της παρούσας υπόδειγµα 
(Υπόδειγµα Ι) και πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, την 
υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη 
επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τη σχετική διακήρυξη, την 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά, την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. 

Πρέπει επίσης να περιέχει τους όρους ότι: (α) παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, (β) ο εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος διζήσεως, (γ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας 
που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση, (δ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου και (ε) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της εγγύησης. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, δηλ. πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες µέσα σε 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές αποστέλλονται – υποβάλλονται στην Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων µέσω: 

• ΕΛΤΑ (επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη) 

• Εταιριών ταχυµεταφορών, 
• Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων. 

Οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη και πρέπει να περιέλθουν σε αυτό µέχρι τις 1/12/2014, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 µε ευθύνη του προσφέροντος. 
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Η υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από 
οποιαδήποτε αιτία. 

Προσφορές που είτε υπεβλήθησαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην 
υπηρεσία, επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 

4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες, σε δύο (2) αντίτυπα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο 
οποίος φέρει τις ακόλουθες µε ευκρίνεια αναγραφόµενες ενδείξεις: 

- τη λέξη «Προσφορά», 
- τον πλήρη τίτλο της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
- τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, ήτοι 412- 06/11/2014, 
- την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την 1/12/2014, 
- την ηµεροµηνία της προσφοράς, 
- τα στοιχεία του προσφέροντα, 
- την ένδειξη «Να µην Ανοιχθεί από την Ταχυδροµική Υπηρεσία και το Πρωτόκολλο». 

Στις περιπτώσεις ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυµίες των µελών τους και τα στοιχεία [επωνυµία, 
διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)] του 
εκπροσώπου τους. 

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του 
µε το δεύτερο αντίγραφο. Σε κάθε σελίδα του πρωτοτύπου (στους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β και Γ) πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και αυτή να µονογράφεται από τον προσφέροντα. 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις επιµέρους, σφραγισµένοι, υποφάκελοι, µε τις 
ακόλουθες ενδείξεις: 

- ΦΑΚΕΛΟΣ Α – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 
- ΦΑΚΕΛΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 
- ΦΑΚΕΛΟΣ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Οι ως άνω υποφάκελοι περιέχουν τα στοιχεία που ορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας. Οι 
υποφάκελοι φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στην παρούσα και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα. Όλες οι σελίδες των 
προσφορών (ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ) πρέπει να µονογράφονται από τον ίδιο. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να 
αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος που υποβάλλει την προσφορά, τα στοιχεία της Αναθέτουσας 
Αρχής, ο τίτλος του διαγωνισµού και ο αριθµός του Υποέργου. 

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 
προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και η σειρά των 
όρων της Διακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, 
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις πρέπει να αναφέρονται 
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και ανακεφαλαιωτικά, στην αρχή της κάθε προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισµού προσυπογράφει το 
ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να 
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες για τη δήλωση 
τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό 
πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο προσφέρων είναι απολύτως ενήµερος από κάθε 
πλευρά για τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης της σύµβασης, τις πηγές προέλευσης των πάσης φύσης ειδών 
εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στα τεύχη του 
διαγωνισµού. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής 
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς. Διευκρινίσεις 
δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισµού έως και µια (1) ηµέρα προ της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων 
πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διαγωνισµού. 

4.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Φάκελος Β είναι σφραγισµένος και αναφέρει τον τρόπο µε τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει 
να προσεγγίσει το έργο και των µεθόδων ή/και εργαλείων που θα χρησιµοποιήσει σχετικά. Η πρόταση 
πρέπει να αναφέρει: 
• τη µεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο 
• τα παραδοτέα και τη µεθοδολογία παραγωγής τους 
• το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου 
• τις προτεινόµενες διαδικασίες διοίκησης, προγραµµατισµού, διαχείρισης, ελέγχου και 

διασφάλισης ποιότητας του έργου. 

4.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Φάκελος Γ είναι σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού και περιέχει την οικονοµική προσφορά του 
προσφέροντος. 

Στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς αναγράφεται η τιµή µονάδας, καθώς και η συνολική τιµή για 
κάθε προσφερόµενο προϊόν και υπηρεσία. Η γενική συνολική τιµή της προσφοράς αναγράφεται 
αριθµητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ τιµών µονάδας και συνολικών τιµών, 
υπερισχύουν οι τιµές µονάδας. 

Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, αναγράφονται στους Πίνακες Οικονοµικής 
Προσφοράς µε την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιµών. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί 
η αναγραφή τιµής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

4.5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την 
επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, πριν από την λήξη της και κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω 
οριζόµενο. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους προσφέροντες, πέντε 
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(5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες το αργότερο και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη 
παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν 
παρατάσεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µόνο µε όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρόνου παράτασης, το αποτέλεσµα του διαγωνισµού 
µαταιώνεται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση και αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση 
του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Στη δεύτερη περίπτωση η υπηρεσία  απευθύνει 
σχετικό αίτηµα προς τους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες το αργότερο και, 
σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής 
τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισµού συνεχίζεται µόνο µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο ανάδοχο µόνον 
εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Στην περίπτωση ωστόσο αυτή ο προσφέρων δεν δικαιούται να υποβάλλει 
νέα οικονοµική προσφορά. 

Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε 
περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων: (α) κηρύσσεται έκπτωτος και χάνει 
κάθε δικαίωµα για κατακύρωση και (β) καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική του επιστολή συµµετοχής 
χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

4.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο προσφέροντα στο ίδιο 
υποέργο και, σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές από τον ίδιο προσφέροντα στο ίδιο υποέργο και, σε 
περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τµήµα Υποέργου και, σε περίπτωση υποβολής τους, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.7 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΝΟΜΙΣΜΑ 
Οι τιµές, για το σύνολο των υπό προµήθεια προϊόντων, πρέπει να δίνονται σε ευρώ. Τα τιµολόγια θα 
εκφράζονται σε ευρώ και η αµοιβή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ. Προσφορά που δεν δίνει τιµή σε 
ευρώ ή δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά 
που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιµές σε ΕΥΡΩ αφορούν στην παράδοση των υπό προµήθεια προϊόντων ελευθέρων δασµών, 
κρατήσεων υπέρ τρίτων, φόρων και λοιπών δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων, εκτός ΦΠΑ, στους χώρους 
που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και στην παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών (εγκατάστασης ή/ 
και αναβάθµισης). Οι δασµοί, φόροι, λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις κλπ βαρύνουν τους 
προµηθευτές. Στις τιµές περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. 

Οι τιµές δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., αναγράφεται δε χωριστά και σε ιδιαίτερη στήλη το ποσό Φ.Π.Α. και σε 
άλλη ιδιαίτερη στήλη το συνολικό ποσό µε Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., 
αυτός διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισµού. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η 
τιµή µονάδας. Εάν όµως το σύνολο των λογιστικών ασυµφωνιών είναι σηµαντικό (άνω των 500 ευρώ) ή 
εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιµήµατος της προσφοράς (άνω 
των 500 ευρώ), τότε η προσφορά µπορεί να απορριφθεί στο σύνολό της. 
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4.8 ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Επίσηµη γλώσσα του διαγωνισµού ορίζεται η ελληνική. Όλα τα σχετικά έγγραφα, προσφορές, 
δικαιολογητικά, κλπ, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά έγγραφα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στα ελληνικά και φέρουν υποχρεωτικά την επισηµείωση της 
Σύµβασης της Χάγης (Apostille). 

Κατ’ εξαίρεση, τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική ή µόνο στην αγγλική 
γλώσσα εφόσον δεν µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική. Τα εγχειρίδια που συνοδεύουν την προσφορά 
µπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα. 

 

ΜΕΡΟΣ 5: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης κάθε Υποέργου είναι η πλέον συµφέρουσα από τεχνικής και 
οικονοµικής άποψης προσφορά. 

5.2 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από 
την Επιτροπή Διαγωνισµού δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων τους. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 1/12/2014 και 
ώρα 12:00. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την  παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος δικαιολογητικών. Όλα τα 
δικαιολογητικά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. 

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
µονογράφονται από την Επιτροπή. 

Η Επιτροπή καταχωρεί τους προσφέροντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν σε Πρακτικό, το οποίο 
υπογράφει και σφραγίζει. 

Οι κυρίως φάκελοι των προσφορών, οι οποίοι περιέχουν και τις σφραγισµένες τεχνικές και οικονοµικές 
προσφορές κρατούνται στην Επιτροπή για περαιτέρω αξιολόγηση. 

5.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΣ Α) 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί στο Φάκελο Α και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε 
Πρακτικό της. 

Εφόσον παραστεί ανάγκη, η Επιτροπή µπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα υποβληθέντα στοιχεία. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν εγγράφως τις 
διευκρινήσεις/ συµπληρώσεις που η Επιτροπή απαιτεί, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που η 
Επιτροπή θα ορίζει κατά περίπτωση και το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των πέντε (5) εργασίµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποίησής τους. 

Εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψει θέµα απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις 
απαιτούµενες από την παρούσα προϋποθέσεις, η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο 
τεκµηριώνει τους λόγους απόρριψης. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες µε 
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φαξ, ώστε να ασκήσουν νοµίµως και εµπροθέσµως τις προβλεπόµενες ενστάσεις – προσφυγές εντός 
πέντε (5) ηµερών. 

Σε περίπτωση απουσίας θεµάτων απόρριψης προσφορών ή αναγκών διευκρινήσεων, η Επιτροπή 
συνεχίζει τη διαδικασία ανάδειξης του τελικού Αναδόχου την ίδια ηµέρα. 

5.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΣ Β) 
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου σταδίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει µε 
ανακοίνωσή του τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο 
στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής για την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο, όπου θα 
πραγµατοποιηθεί η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών. 

Σε περίπτωση απουσίας θεµάτων απόρριψης προσφορών ή αναγκών διευκρινήσεων κατά το 
προηγούµενο στάδιο, η Επιτροπή συνεχίζει τη διαδικασία ανάδειξης του τελικού Αναδόχου την ίδια 
ηµέρα. 

Οι φάκελοι τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο 
στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

Η Επιτροπή αξιολογεί κατά την κρίση της και σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του αντίστοιχου Πίνακα 
Συµµόρφωσης τα παρεχόµενα από τους προµηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης 
του προσφερόµενου προϊόντος.  

Ειδικότερα: 

Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν 
ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που 
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Προχωρεί στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύµφωνα µε τη µέθοδο και 
τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται κατωτέρω. 

Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης, η Επιτροπή ανακοινώνει στους συµµετέχοντες τα 
αποτελέσµατα της Τεχνικής Αξιολόγησης. Ορίζεται προθεσµία πέντε (5) ηµερών για την υποβολή 
ενστάσεων. 

Τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Α/Α Κριτήριο Βαθµολογίας Υποψήφιων Αναδόχων Συντελεστής Βαρύτητας 

 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών 
για το συντονισµό και τη διαχείριση του έργου. 

30 % 

 Μεθοδολογία υλοποίησης και περιγραφή των εξειδικευµένων εργαλείων για την 
υλοποίηση του έργου. (ενδεικτικά: οργάνωση, εργαλεία, χρονοδιάγραµµα)  

30% 

 Επάρκεια και αποτελεσµατικότητα προτεινόµενης οργάνωσης και διοικητικής δοµής – 
διασφάλιση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

40 % 

 
ΣΥΝΟΛΟ 100 

   

 

ΑΔΑ: 7553ΟΞΒΚ-Π4Δ



ΠΕΔ ΙΝ www.ped-in.gr 
	  

 
	  

	  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 24	   REGIONAL UNION OF MUNICIPALITIES 

OF IONIAN ISLANDS 

	  

Όσες προσφορές συγκεντρώνουν τεχνική βαθµολογία µικρότερη του 60% της ανώτατης βαθµολογίας 
που έλαβε η αξιολογηθείσα ως καλύτερη τεχνικά προσφορά, αποκλείονται από την περαιτέρω 
αξιολόγηση. 

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής: α) είτε είναι αόριστες 
ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, β) είτε παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσµατα σε 
ενδεχόµενες δοκιµές επίδοσης και επίδειξης. 

5.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ) 
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου σταδίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει µε 
ανακοίνωσή του τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το δεύτερο 
στάδιο ελέγχου για την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο, όπου θα πραγµατοποιηθεί η αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών. 

Σε περίπτωση απουσίας θεµάτων απόρριψης προσφορών κατά το προηγούµενο στάδιο, η Επιτροπή 
συνεχίζει τη διαδικασία ανάδειξης του τελικού Αναδόχου την ίδια ηµέρα. 

Οι φάκελοι οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές κατά το 
προηγούµενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

Η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών ως κατωτέρω: 

Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν 
ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. Αν δεν ικανοποιεί τους όρους της παρούσας, η προσφορά 
κρίνεται ως απορριπτέα. 

Επιπλέον, η Επιτροπή χαρακτηρίζει ως υπερβολικά χαµηλές τις προσφορές µε έκπτωση µεγαλύτερη του 
10%. Σε ανάλογη περίπτωση ζητά από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 
οικονοµικής του προσφοράς το λιγότερο εντός πέντε (5) ηµερών. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά απορρίπτεται. 

Εφόσον υπάρχουν απορριπτέες κατά τα ανωτέρω προσφορές, η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, 
στο οποίο τεκµηριώνει τους λόγους απόρριψης. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται σε όλους τους 
προσφέροντες µε φαξ, ώστε να ασκήσουν νοµίµως και εµπροθέσµως τις προβλεπόµενες ενστάσεις – 
προσφυγές εντός πέντε (5) ηµερών. 

Μετά την παρέλευση της νόµιµης προθεσµίας ενστάσεων ή την εκδίκαση αυτών, η Επιτροπή προχωρά εν 
συνεχεία στην κατάταξη των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών. 

5.6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, 
κατά αύξουσα σειρά µικρότερου λόγου Λ, όπου Λ= Κ/Β και όπου Κ είναι η τιµή προσφοράς (τιµή 
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης χωρίς ΦΠΑ) και Β η 
τεχνική βαθµολογία σύµφωνα µε τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης. 

Πλέον συµφέρουσα από τεχνική και οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς προς την τεχνική της βαθµολογία. 

Σε περίπτωση που υπάρξουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, ως προσωρινός ανάδοχος επιλέγεται ο 
µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης επιπροσθέτου εκπτώσεως, αφού κληθούν όλοι οι 
προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή διαβιβάζει το αποτέλεσµα στην Αναθέτουσα αρχή και η οποία επικυρώνει τα 
πρακτικά της Επιτροπής και εκδίδει απόφαση κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. 
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5.7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινός ανάδοχος), εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης µε βεβαίωση παραλαβής ή µε φαξ, οφείλει να υποβάλλει τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά του Κεφαλαίου 3.6 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά παραδίδονται σε σφραγισµένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στον πρόεδρο της Επιτροπής. 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει µε ανακοίνωσή του τους προσφέροντες του Συγκριτικού Πίνακα 
του Κεφαλαίου 5.6 για την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο, όπου θα πραγµατοποιηθεί η αποσφράγιση του 
φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται, 
λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόµενο των 
δικαιολογητικών προκειµένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί 
σε σχετικό πρακτικό είτε την απόφασή της περί της ανακήρυξης του προσωρινού ως οριστικού 
αναδόχου, είτε της απόρριψής του, αναλύοντας και τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α πρακτικό/ά της, για την 
έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης. 

Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται στους προσφέροντες του Συγκριτικού Πίνακα του 
Κεφαλαίου 5.6 µε φαξ, ώστε να ασκήσουν τυχόν τελικές ενστάσεις – προσφυγές. 

 

5.8 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει διευκρινήσεις επί των στοιχείων των προσφορών σε όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών. 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά. 

Από τις διευκρινήσεις που προσκοµίζονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. Σε περίπτωση µη προσκόµισης των 
διευκρινίσεων η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5.9 ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, και ειδικότερα σε 
κάθε επιµέρους στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό, των εγγράφων που κατατίθενται και των τιµών που προσφέρθηκαν. Η πρόσβαση είναι 
δυνατή µόνο κατά τη δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής σε κάθε επιµέρους στάδιο της διαδικασίας 
αποσφράγισης και όχι σε άλλη χρονική στιγµή. Δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε έγγραφα προσφορών τα 
οποία οι υποψήφιοι έχουν δικαιολογηµένα χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικά. 

5.10 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 
15 του ΠΔ 118/07. 

Δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν προσφυγή κατά των πράξεων ή παραλείψεων της υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του νόµου 2522/97 και συγκεκριµένα εντός πέντε (5) ηµερών από 
τότε που ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση της ισχυριζόµενης ως παράνοµης πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής. 

Οι ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρµοδίως απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται µε φαξ στον ενιστάµενο – προσφεύγοντα. 
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Οι προσφέροντες δικαιούνται επίσης να υποβάλουν προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας, κατά 
των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα που έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής αποφαίνεται το διοικητικό συµβούλιο µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισµού. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δηµοσίου ποσού 
ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας της σύµβασης, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων ευρώ 
(1.000€) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και 
καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). 

5.11 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι. 

Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές που τη συνοδεύουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται 
επίσης προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση. 

5.12 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η αναθέτουσα αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωµα να 
αποφασίσει: 

− τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών, 

− τη µαταίωση του διαγωνισµού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης όταν 
συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, 

− τη µαταίωση του διαγωνισµού σε περίπτωση που ουδείς προσφέρων δεν προσκοµίσει ή δεν 
προσκοµίσει µε επάρκεια τα δικαιολογητικά ποιοτικής επάρκειας του Κεφαλαίου 3.6 της 
παρούσας, 

− την οριστική µαταίωση του διαγωνισµού σε περίπτωση που: 

• η αναθέτουσα αρχή δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην 
τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας για την οποία 
επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό, 

• συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 

 

ΜΕΡΟΣ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση για την υπογραφή 
της σύµβασης. 

Υποχρεούται δε να προσκοµίσει: 

- την προβλεπόµενη στο Κεφάλαιο 6.2 της παρούσας εγγύηση καλής εκτέλεσης (βλ. Υπόδειγµα 
ΙΙ), 

- έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύµβαση, σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος είναι εταιρεία. 

Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07 (βλ. 
Παράρτηµα ΙΙΙ). 
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Δεν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης (Παράρτηµα ΙΙΙ). Το κείµενο της σύµβασης 
κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση 
κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστηµα υπογραφής της σύµβασης θα λήξει η 
ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής, ο ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της 
ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της σύµβασης 
απαιτούµενο χρόνο και για την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής ή 
την αντικατάστασή της µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η σχετική πρόσκληση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται φαξ στον αλλοδαπό 
προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα 
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος 
στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και 
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα 
και µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του πδ 118/07, και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του. 

6.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης, το ποσό της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που 
λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το καταστατικό 
του το δικαίωµα αυτό. 

Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα (Υπόδειγµα 
ΙΙ). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
εξοπλισµού, και της εγκατάστασης και συντήρησής του, και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. 

6.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας πριν από την έναρξη του χρόνου 
καλής λειτουργίας ή διατήρησης, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 5% επί του συµβατικού τιµήµατος µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε χρονική διάρκεια κατ΄ελάχιστον έως 31.12.2015. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας µπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που 
λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το καταστατικό 
του το δικαίωµα αυτό. 

Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας εκδίδεται σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα (Υπόδειγµα 
ΙΙΙ). 

6.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνει µε τον ακόλουθο τρόπο:  

Ποσοστό 40% της συµβατικής αξίας µε ΦΠΑ θα καταβληθεί µετά την παράδοση του εξοπλισµού και την 
έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Ποσοστό 60% της συµβατικής αξίας µε ΦΠΑ θα 
καταβληθεί µετά την εγκατάσταση του εξοπλισµού και την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου 
εγκατάστασης. 
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Ειδικά για τις προµήθειες εξωτερικού, η πληρωµή της αξίας των προϊόντων στον προµηθευτή γίνεται 
µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε µε άνοιγµα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε µε έµβασµα. 

Για τις προµήθειες εσωτερικού απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

2. Τιµολόγια του αναδόχου «επί πιστώσει» µε αναλυτικά τα είδη της προµήθειας και τη συνολική 
αξία αριθµητικά και ολογράφως. 

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

4. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 

Για τις προµήθειες εξωτερικού απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Σε περίπτωση προµήθειας µε παράδοση FOB ή FOT: 

1. Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγµατικής φόρτωσης στο όνοµα του αρµοδίου Υπουργείου ή 
φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισµού, 

2. Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν, 

3. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί, 

4. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, στην περίπτωση που το τιµολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι 
εξοφλήθηκε, 

5. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές 
γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή, 

6. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό 
εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, εφόσον από τη σύµβαση προβλέπεται η 
πληρωµή να γίνεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην 
Ελλάδα, 

7. Αντίγραφο τηλεγραφήµατος ή τηλετυπήµατος ή τηλεοµοιοτυπίας του προµηθευτή, µε το οποίο 
να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης. 

β) Στην περίπτωση προµήθειας µε τον όρο παράδοσης CIF, απαιτούνται όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, µε τη διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί 

γ) Στην περίπτωση προµήθειας µε τον όρο CIF απαιτούνται : 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση CIF, 

2. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής Εταιρείας που να καλύπτει 
τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 29 του πδ 118/07, 

3. Απόδειξη πληρωµής των ασφαλίστρων. 

δ) Στην περίπτωση προµήθειας µε τον όρο παράδοσης «ελεύθερον» 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή, στην περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του πδ 118/07, 

2. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε» ή εξοφλητική 
απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε», 

3. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές 
γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή. 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ. Υπόκεινται δε σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει του 
νόµου 2238/94. 
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6.5 ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως και ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης. 
Η παραλαβή του εξοπλισµού και της εγκατάστασής του θα γίνει από αρµόδιες Επιτροπές Παραλαβής που 
θα συσταθούν για το λόγο αυτό µε σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

6.6 ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η’ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισµό εγκατεστηµένο µέσα στα χρονικά όρια που 
έχουν τεθεί. 

Με αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του 
εγκατεστηµένου εξοπλισµού µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένη περίπτωση, να παραταθεί µέχρι το 
¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από 
τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής να παραταθεί µέχρι το ½ 
αυτού. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το προϊόν, ο προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή παραλαβής, για την 
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισµό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
νωρίτερα, και για την ολοκλήρωση της εγκατάστασής του τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
νωρίτερα. 

Μετά από την παράδοση του εγκατεστηµένου εξοπλισµού, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει 
στην Αναθέτουσα Αρχή αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο του Αναδόχου, στο οποίο 
αναφέρεται η ηµεροµηνία παράδοσης, ο εξοπλισµός, οι εργασίες εγκατάστασης και ο αριθµός της 
σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

Με αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 
ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του εγκατεστηµένου εξοπλισµού µπορεί να µετατεθεί. Μετάθεση 
επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης 
του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, 
µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της 
διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει 
έννοµο συµφέρον. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

- Παραδοθεί ολοκληρωµένος ο εξοπλισµός, 

- Ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισµού, 

- Παραληφθεί οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά και εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός, 

- Ολοκληρωθεί η συντήρηση του εξοπλισµού, 

- Ολοκληρωθεί η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβληθούν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

- Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη και αποδεσµευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
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6.8 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί περαιτέρω να προσφύγει σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να 
προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης και ακολούθως να συνάψει σύµβαση µε τον αρχικό της 
προµηθευτή, εφ’ όσον πρόκειται να ζητήσει συµπληρωµατικές παραδόσεις που πραγµατοποιούνται από 
αυτόν και που προορίζονται είτε για µερική ανανέωση υφιστάµενης προµήθειας ή εγκαταστάσεων 
τρέχουσας χρήσης, είτε για επέκταση υφιστάµενης προµήθειας ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης, 
εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να προµηθευτεί προϊόν µε 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασυµβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές 
δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια αυτών των συµβάσεων δεν µπορεί κατά κανόνα 
να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η συνδροµή των οποίων θα 
πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. 

6.9 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς 
έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συµβατικού τιµήµατος, µε 
βάση τους όρους της σύµβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

6.10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε 
τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επί ευκαιρία της εκτέλεσης της 
σύµβασης από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού του Αναδόχου, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες 
των χώρων όπου εκτελείται η σύµβαση. 

6.11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεώνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά στην 
Αναθέτουσα Αρχή και να προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού 
αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή 
του αιτήµατος. 

6.12 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί εγκατεστηµένο ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν 
χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που 
υπολογίζεται ως εξής: 

− Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του µέγιστου 
προβλεπόµενου από το Κεφάλαιο 6.6 της παρούσας χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της 
συµβατικής αξίας του τµήµατος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα, 
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− Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 1/4 µέχρι το 1/2 του µέγιστου 
προβλεπόµενου από το Κεφάλαιο 6.6 της παρούσας χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της 
συµβατικής αξίας του τµήµατος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του 
χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη 
µέρα, 

− γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας του 
τµήµατος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των 
εκπρόθεσµα παραδοθέντων προϊόντων, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα προϊόντα που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα 
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των προϊόντων που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται 
επί της συµβατικής αξίας του συνόλου αυτών. 

Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να 
παραδώσει το προϊόν µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του εις βάρος του 
προκηρυσσόµενου διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε 
ποσοστό 10% επί της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο χρονικό 
αυτό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 

Εάν ο έκπτωτος παραδώσει το προϊόν, ο εις βάρος του διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού 
µαταιώνονται, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από την οριστική παραλαβή του προϊόντος.  

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των 
υλικών, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, 
για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

6.13 ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 
κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε εγκατεστηµένα ή αντικατέστησε τα 
συµβατικά προϊόντα µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύµβαση όταν: 

− Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το προϊόν δεν παραδόθηκε εγκατεστηµένο ή αντικαταστάθηκε µε 
ευθύνη της αναθέτουσας αρχής, 

− Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης του εξοπλισµού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση 
απορριφθέντος εξοπλισµού γίνεται δεκτή. 

Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση, επιβάλλονται, µε 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

− Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 
περίπτωση, 

− Προµήθεια του εξοπλισµού σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 
προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε 
µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη 
ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου 
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προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν 
πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του προϊόντος, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση 
αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την 
κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών. 

− Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών των 
φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, 
η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από 
αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. 

− Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας του εξοπλισµού, για τα οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τον εξοπλισµό µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι 
χρήση του δικαιώµατος αυτού. 

Σε περίπτωση που η προµήθεια εξοπλισµού σε βάρος έκπτωτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση 
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες 
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται 
υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 

6.14 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

− ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί τη σύµβαση µε τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 

− ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
αναθέτουσας αρχής, 

− ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή 
γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων, 

− εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλµατός του ή για κάποιο από τα οικονοµικά εγκλήµατα που προσδιορίζονται στο 
Κεφάλαιο 3.2 της παρούσας. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση 
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη 
προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε 
την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 
Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
µετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής: 

− Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύµβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την 
διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων, 

− Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η αναθέτουσα αρχή, όποιο έργο, εργασία ή 
προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης 
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φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα και να µεριµνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το 
ίδιο, 

− Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά  ή άλλα αγαθά που αφορούν 
άµεσα ή έµµεσα τη σύµβαση και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι συνεργάτες 
του θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 
παρασχεθέντος τµήµατος της σύµβασης, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 
ηµεροµηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη 
σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον 
ανάδοχο προϊόντα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς 
εναπόκεινται στην κρίση της αναθέτουσας αρχής. 

Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε ζηµία που 
υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του συµβατικού τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος 
της σύµβασης που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο 
σκοπό. 

6.15 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της 
σύµβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε 
τη σύµβαση. Υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να 
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, 
η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση 
κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη σύµβαση χωρίς την 
προηγούµενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες 
µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή. Δεν δεσµεύει την αναθέτουσα αρχή µε κανένα 
τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτηµένα από την 
αναθέτουσα αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που 
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία 
της εκτέλεσης της σύµβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή 
λειτουργίας της σύµβασης ή του ίδιου του αναδόχου. 

6.16 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η  εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρµογή της σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα 
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ ...............................................           Ηµεροµηνία έκδοσης .......................... 

Προς: Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ ................ για ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας ή φυσικού προσώπου: της Εταιρίας (ή του προσώπου) ……….. 
οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) …….….... οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ……………… 

β) ……….…. οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ……………… 

γ) ………….. οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ……………… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της 
….…………. για εκτέλεση του Υποέργου ……………….. συνολικής αξίας ..................................., 
σύµφωνα µε τη µε αριθµό ................... Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας ή του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου.         

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης ........................... 

Προς: Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων 
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Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας ή φυσικού προσώπου: της Εταιρίας (ή του προσώπου) ……….. 
οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) …….….... οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ……………… 

β) ……….…. οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ……………… 

γ) ………….. οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ……………… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό 
................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο …….………..…… συνολικής 
αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό ................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 
 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης ........................... 

Προς: Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
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{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας ή φυσικού προσώπου: της Εταιρίας (ή του προσώπου) ……….. 
οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) …….….... οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ……………… 

β) ……….…. οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ……………… 

γ) ………….. οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ……………… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης 
µε αριθµό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα µε τη µε 
αριθµό ……………. Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου.  

 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –  
 

ΠΡΟΪΟΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Wi2-Extender ALVARION 

Wi2 stand alone AP. Consisted of the Wi2 all outdoor 
802.11b/g access point together with an indoor unit (IDU) 
for power and Ethernet connectivity, enabling a cost 
effective solution for operators. Wi2 Extender 
communicates with other APs in the network using Mesh. 
The Wi2 extender also includes a mounting kit to support 
ease of installation and cables to connect the IDU to AC 
power.  

Wi2-Extender-Cable ALVARION 
30m outdoor cable to connect the Wi2-Extender outdoor 
AP to its IDU 
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ANT,BS,2.4-2.5G,8dBi, OMNI ALVARION 
8 dBi Omni-directional vertical antenna, 2.400-2.500 
GHz, N-type male connector 

SurgeGuard E-Class Series 
Surge Arrestor NEXTEK Gas Tube Surge Arrestor 0-6GHz, 20KA, IP68 

BU/RB-B14-5.4 ALVARION 

 5.4 GHz,Base Unit / Remote Bridge that includes: 
Outdoor Unit (ODU) with integrated 21 dBi 10.5 degrees 
antenna, Indoor Units (IDU) with  Lightning Protection 

Plug-in Mast 3m IKUSI 
Plug-in Mast 3m, olive-green chromated, zinced quality St 
37.2 steel 

Bracket set for distant wall-
mounting of Ø≤45 mm masts. IKUSI Bracket set for distant wall-mounting of Ø≤45 mm masts. 

Orion Plus IP65 metal 
enclosure HAGER 

ΕΡΜΑΡΙΟ IP65, 600X400mm, Μεταλλική πόρτα, 
κλειδαριά, στυπιοθλύπτες όδευσης καλωδίων, κιτ 

στήριξης 

3COM 30-16, Multi Services 
Modular Router/Firewall 3COM 

MSR30-16 
The MSR 30-16 has one MIM slot, four SIC slots, two 
enhanced service module slots, two voice processing 
module slots and one voice co-processing slot. 

8-Port 10/100Mbps PoE Fast 
Ethernet Switch LVEL ONE  8-Port 10/100Mbps PoE Fast Ethernet Switch 

Patch Cord CAT5E 2m FIBREFAB 
PATCHCORD RJ45-RJ45 UTP CAT5E 
PVC GREY 2MT 

Wi2-CTRL-40 ALVARION 

Wi2 controller that can manage up to 40 Wi2 APs, 500 
Concurrent users. Located in the central office / NOC. The 
controller supplies centralized network management 
system, OSS, authentication, security, guest access 
services, captive portal, AP discovery, AP SW and 
configuration updates. 

UPS 1000 VA NRG UPS 1000 VA 

ΖΕΥΚΤΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 
UTP  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ 
(UTP, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΝΑΛΙΑ, ΣΩΛΗΝΕΣ, 

ΟΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ) 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στη Κέρκυρα, σήµερα, την ... του µηνός …, ηµέρα…, του έτους ..., στα γραφεία της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων, µεταξύ αφενός του ..., κατοίκου …, οδός ..., κατόχου του µε αρ. ... 
δελτίου ταυτότητας του ΑΤ ..., ως Προέδρου του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων, 
οδός Νικηφόρου Θεοτόκη, αριθµός 154, ΤΚ 49100, Κέρκυρα, ΑΦΜ 997914496, ΔΟΥ Κέρκυρας, 
δυνάµει του υπ’ αρ. …, ο οποίος ενεργεί µε την ιδιότητά του αυτή ως νόµιµος εκπρόσωπος και για 
λογαριασµό της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων και αφετέρου του  …, κατοίκου …, οδός 
…, κατόχου του µε αρ. … δελτίου ταυτότητας του ΑΤ ... ως νοµίµου εκπροσώπου για την υπογραφή της 
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παρούσας, της εταιρείας µε την επωνυµία ..., οδός …, αριθµός …, ΤΚ …, …, ΑΦΜ …, ΔΟΥ …, 
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων στην υπ’ αρ. … συνεδρίασή 
του κατακύρωσε το αποτέλεσµα του έργου του πρόχειρου διαγωνισµού για την Μετεγκατάσταση και 
συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT 
SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας» µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από τεχνικής και 
οικονοµικής άποψης προσφορά, στην παραπάνω εταιρεία µε την επωνυµία … 

Κατόπιν τούτου, και σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθµ. 412-07/11/2014 διακήρυξης, όπως 
αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση, η αφ΄ενός συµβαλλόµενη Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων 
Νήσων, όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµενη στο εξής η «ΠΕΔ ΙΝ», αναθέτει µε την παρούσα το 
παραπάνω έργο στην αποδεχόµενη και αφ’ ετέρου αντισυµβαλλόµενη εταιρεία µε την επωνυµία ..., όπως 
εκπροσωπείται, αποκαλούµενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια και εγκατάσταση ή αναβάθµιση ........................... Ο 
εξοπλισµός, κατά την παράδοσή του, θα συνοδεύεται από πλήρη εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας και 
θα καλύπτεται από πλήρη εγγύηση χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία υπογραφής του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και µέχρι ......................... 

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα µεταφέρει και εγκαταστήσει τον εξοπλισµό στις θέσεις µελέτης που θα του 
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι προδιαγραφές του υπό προµήθεια εξοπλισµού είναι οι κάτωθι: 

............................ 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΜΟΙΒΗ 

Η συνολική αµοιβή συµφωνείται στο ποσό των ... ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (... ευρώ συµπ. 
ΦΠΑ). Από το ανωτέρω ποσό αφαιρούνται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» βαρύνει ο 
ΦΠΑ επί των τιµολογίων που εκδίδει µε βάση τη σύµβαση για κάθε πληρωµή. 

Η παραπάνω αµοιβή περιλαµβάνει όλες τις αµοιβές, µισθούς, εισφορές κάθε είδους, φόρους ή τέλη και 
κάθε άλλη δαπάνη του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» υπέρ παντός τρίτου και Ελληνικού Δηµοσίου, προκειµένου ο 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» να παρέχει προσηκόντως τις υπηρεσίες του. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ποσοστό ύψους 40% της συµβατικής αξίας (ήτοι ποσό ......... ευρώ πλέον ΦΠΑ) θα καταβληθεί µε την 
παράδοση του εξοπλισµού και την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Ποσοστό 60% της συµβατικής αξίας (ήτοι ποσό .......... ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%) θα καταβληθεί µετά την 
εγκατάσταση του εξοπλισµού και την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης. 

Η «ΠΕΔ ΙΝ» διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει επιµέρους έργο από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» του οποίου 
την εκτέλεση θεωρεί αιτιολογηµένα µη αποδεκτή, και έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ» επανάληψη ή αποκατάσταση του έργου του. 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης παραδόθηκε στην «ΠΕΔ ΙΝ» η 
υπ’ αριθµ. ... εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ..., ποσού ... ευρώ (... €). 

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» µετά τη λήξη της παρούσας σύµβασης και 
εφόσον καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκαν όλοι οι όροι της. 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας πριν από την έναρξη του 
χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ....... ευρώ (... €) µε χρονική 
διάρκεια έως .................... 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που 
λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το καταστατικό 
του το δικαίωµα αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από 
επίσηµη µετάφραση. 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να προσκοµίσει τα παρακάτω:  

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
- Τιµολόγια «επί πιστώσει» µε αναλυτικά τα είδη και τη συνολική αξία αριθµητικά και ολογράφως. 
- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
- Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 
- Έκθεση εγκατάστασης. 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση που ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύµβασης η «ΠΕΔ 
ΙΝ» δικαιούται κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της, µονοµερώς και χωρίς καµία άλλη 
διατύπωση, να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, λόγω 
ποινικής ρήτρας, και να ζητήσει αποζηµίωση από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ», για κάθε ζηµία (θετική ή 
αποθετική), προερχόµενη από την αθέτηση των όρων της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στην ανωτέρω συµφωνία δεν ισχύει οποιαδήποτε αναθεώρηση τιµής για κανένα λόγο και αιτία. 

Στην προκειµένη σύµβαση ισχύουν και εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθµ. 412- 07/11/2014 διακήρυξης 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων, οι οποίοι, µαζί µε τους όρους της παρούσας 
σύµβασης, αποτελούν ένα ενιαίο νοµικό συµβατικό σύνολο. 

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την παρούσα σύµβαση θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια της 
Κέρκυρας. 

Κατόπιν αυτών συντάχθηκε η σύµβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα 
από τους συµβαλλοµένους σε δύο πρωτότυπα και έλαβε από ένα κάθε συµβαλλόµενο µέρος. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
         ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
                            ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 
 
                            ............................                                                                         .................. 
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